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Anvendt regnskabspraksis

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020
for Mino Danmark.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg C, den 11. august 2021
Ledelse

Ditte Bloch Noer
Programchef

Bestyrelse

Moussa Mchangama

Stina Vrang Elias

Mahad Mussa Huniche

Forperson
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Bestyrelsen i Mino Danmark
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Mino Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere evne til at fortsætte driften; at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning



Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om evne til
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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København, den 11. august 2021

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Allan Breiling
statsautoriseret revisor
mne35809
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Foreningsoplysninger

Selskabet

Mino Danmark
H.C. Ørsteds Vej 1A, 4. th.
1879 Frederiksberg C
Hjemmeside:

https://mino.dk/

CVR-nr.:

37 52 83 82

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
5. regnskabsår

Bestyrelse

Moussa Mchangama, Forperson
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Stina Vrang Elias
Mahad Mussa Huniche
Ledelse

Ditte Bloch Noer, Programchef

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
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Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter
Mino Danmarks vision er, at nedbryde fordomme, modvirke diskrimination og fremme gensidig
forståelse af etniske minoritetsgrupper i Danmark. I den forretningsmæssige kontekst er det således
foreningen mission, at man gennem afholdelser af workshops, debatarrangementer og beslægtede
aktiviteter her-med får skabt gennemslagskraft der nedbryder fordomme, modvirker diskrimination og
fremmer en gensidig forståelse omkring minoritetsetniske unge.
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i afholdelse af projekter, workshops og
debatarrangementer.

2020 var på alle måder et intenst, lærerigt og udfordrende år for Mino Danmark. Mino Danmark
igangsatte efter sidste års generalforsamling en strategiproces, der resulterede i, at vi i efteråret 2020 fik
en ny flere-årig strategi, der tydeliggør Mino Danmark som en intersektionelt tænkende og
dagsordensættende forening, der kæmper for ligestilling af minoritetsetniske borgere i Danmark, med et
særligt fokus på minoritetsetniske unge.
I slutningen af 2020 igangsatte vi en proces med at professionalisere Mino Danmarks arbejdsgange og
skabe grobund for aktiviteter og samarbejder, der skal bidrage til at styrke minoritetsetniske danskeres
muligheder og stemmer i samfundet og bekæmpe marginalisering af minoritetsgrupper.
Professionaliseringen skal dels understøtte strategien, men også være med til at sikre, at sekretariatet kan
arbejde langsigtet og trygt med at opfylde Mino Danmarks potentiale. Med store udsving i medarbejderog ledelsesstaben kan vi konstatere, at arbejdet stadig er i gang, men at der stadig er langt igen før Mino
Danmark internt opererer som en fuldt professionelt organisation med klare arbejdsgange og strukturer.
År 2020 var økonomisk set det bedste år i foreningens levetid, da det året forinden var lykkedes for Mino
Danmark at komme på finansloven med en 1-årig bevilling gældende for 2020. Grundet COVID-19
opstod der et akut behov for oversættelsesarbejde, som Mino Danmark med bevillinger fra Novo Nordisk
og Tryg Fonden samt samarbejder med Styrelsen for International Rekruttering og Integration,
Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Trafik-, bygge- og boligstyrelsen, Politiet, BL – Danmark
Almene Boliger og en række lokale aktører løftede. Under første bølge af COVID-19 leverede Mino
Danmark oversættelser på 29 sprog i form af tekster, plakater og film om myndighedernes vigtigste
udmeldinger og samlet set blev der i perioden lavet mere end 1500 oversættelser.
Grundet COVID-19 måtte vi udvikle nye formater for vores aktiviteter og muligheder for fortsat at
arbejde med trygge fællesskaber og netværk, og fremme den respektfulde samtale og vidensudveksling
om aktuelle og relevante emner. Vi nåede akkurat at afholde Minoritetsfeminisme d. 8. marts på
Københavns Hovedbibliotek blandt andet med støtte fra Roskilde Festival. Derefter kunne vi fra Mino
Danmarks nye kontor sende i alt 12 afsnit af Mino Talks Live og 8 afsnit af Mino Podcasten ’Livet i
Farver’. Vi afsluttede året med den første Mino Live Festival, der med 17 timers live udsendelse hyldede
minoritetsetniske mænd i Danmark og med Mino Danmarks første anti-racistiske julekalender med 24
stærke beretninger.
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Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsesberetning

Samtidig blev 2020 året, hvor de lokale Mino Ung foreninger blev etableret både i Aarhus og København
med støtte fra henholdsvis Tuborg Fondet og Københavns Kommune og udviklet af stærke ungedrevne
bestyrelser og frivillige, der skaber fantastiske projekter, og hvor Mino Karrierenetværket blev etableret
og i skrivende stund har over 1.100 medlemmer.
Den forventede udvikling

Mino Danmark har netop fået bevilliget 250.000 kr. til at præge det kommende Kommunal- og
Regionsrådsvalg til at blive det mest mangfoldige i historien, hvilket skal ske gennem flere aktiviteter
med fokus på både borgere, politikere og minoriteter i politik.
Vi har fået endnu en Mino Ung forening i Odense med i det store Mino Ung fællesskab og har netop
afholdt den første generalforsamling for alle tre Mino Ung foreninger, der fortsat – og på trods af
COVID-19 – udvikler både foreningerne og de frivilligdrevne projekter og aktiviteter. Blandt andet
udviklede de tre Mino Ung foreninger i samarbejde med sekretariatet Mino Podcast serien
Minoritetsfeminisme i marts måned 2021, der lå nr. 1 under ’non-profit’ på Danmarks Apple Podcasts.
Vi vil øge vores fokus på at få flere medlemmer med i Mino Danmark og stabilisere foreningens
økonomi, så vi kan leve op til behovet for de indsatser og aktiviteter, der styrker minoritetsetniske
borgeres liv og bidrager til at skabe den positive forandring, der skal til for at alle minoritetsborgere i
Danmark kan leve lige præcis det liv, som de selv har lyst til.
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I 2021 fortsætter vi professionaliseringen af Mino Danmark og styrker vores fokus gennem en række
samarbejder, nye indsatser og arrangementer. Vi oplever en stigende efterspørgsel efter fælles indsatser,
hvor Mino Danmark bevæger sig ind på nye områder og bringer minoritetsperspektiver med. Dette
betyder blandt andre stærke samarbejder med Den Hirschsprungske Samling, Foreningen af
Folkehøjskoler i Danmark, Dansk Live, Politikens Hus og Roskilde Festival. Derudover er der flere
kommende samarbejder og potentielle bevillinger, der endnu ikke kan præsenteres, men som vi glæder os
til at være en del af.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mino Danmark er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
en klasse A-virksomhed.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret, således at visse omkostningsarter, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger fremover indregnes under regnskabsposten "andre eksterne omkostninger".
Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for
hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede klassifikation.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning omfatter værdien af årets modtagne tilskud og bevillinger fra offentlige institutioner og
fonde. Tilskud og bevillinger indregnes i resultatopgørelsen, i det år som bevillingen og tilskudet
vedrører.
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens primære
indtægtskilde, herunder indtægter ved udlejning af erhvervslokaler, medlemskontingenter og salg af
foredrag.
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Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer o.lign.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Deposita
Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne tilksud og bevillinger vedrørende de efterfølgende
år.
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Finansielle indtægter og omkostninger

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Note
1
2

2020

2019

5.458.463
-1.438.840

1.544.063
-673.293

4.019.623

870.770

-3.988.019

-848.445

Driftsresultat

31.604

22.325

Øvrige finansielle omkostninger

-4.183

-1.017

Årets resultat

27.421

21.308

Overføres til overført resultat

27.421

21.308

Disponeret i alt

27.421

21.308

Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat

8

9

Personaleomkostninger

Forslag til resultatdisponering:
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december
Aktiver
Note

2020

2019

112.375

41.368

Finansielle anlægsaktiver i alt

112.375

41.368

Anlægsaktiver i alt

112.375

41.368

320.977
23.781
3.038

6.200
9.582
0

Tilgodehavender i alt

347.796

15.782

12 Likvide beholdninger

1.541.740

1.100

Omsætningsaktiver i alt

1.889.536

16.882

Aktiver i alt

2.001.911

58.250

Anlægsaktiver
10 Deposita

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
11 Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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Omsætningsaktiver

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december
Passiver
Note

2020

2019

-52.997

-80.418

-52.997

-80.418

149.920

27.550

149.920

27.550

Leverandører af varer og tjenesteydelser
15 Anden gæld
16 Periodeafgrænsningsposter

59.009
582.996
1.262.983

0
111.118
0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.904.988

111.118

Gældsforpligtelser i alt

2.054.908

138.668

Passiver i alt

2.001.911

58.250

Egenkapital
13 Overført resultat
Egenkapital i alt

14 Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser i alt
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Gældsforpligtelser

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
2019

Nettoomsætning
Forebyggelsescentret - PET
Københavns Kommune - MinoUng - Sagsnr. 2019-0317090
Styrelsen for Internationale Rekruttering og Integration - j.nr.
1111-001
Alliancen - samarbejdsaftale 2018/2019
Københavns Kommune - Vink - Sagsnr. 2018-0051621-2
Københavns Kommune - BIF - Sagsnr. 2019-005112
Københavns kommune - BIF - Sagssnr. 2019-0068836

-1
513.008

3
0

2.000.000
0
0
0
0

0
300.000
50.000
100.000
100.000

Offentlige tilskud i alt

2.513.007

550.003

873.412
933.014
270.978
346.488
84.131
0
0

334.281
0
0
0
250.000
10.200
5.000

2.508.023

599.481

Foredrag og konsulentydelser
Medlemskontingenter og donationer

224.195
213.238

242.815
151.764

Andre driftindtægter i alt

437.433

394.579

5.458.463

1.544.063

Tuborgfonden
Novo Nordisk Fonden
Villum Fonden
TrygFonden
Roskilde Festival Fonden
Poul Erik Mindefonden
Legat
Fonde og private tilskud i alt
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1.

2020

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

1.438.840

673.293

37.500
316.912
139.655

0
0
0

494.067

0

0
9.953
493
0
37.234
0

77.452
4.870
76.010
322
2.688
46.615

47.680

207.957

22.032
0
0
7.555
0
0
0
0

831
290
2.921
1.800
34.213
1.866
385
54.554

29.587

96.860

Salgsomkostninger
Forplejning
Gaver og blomster
Annoncer
Messer og konferencer
Tryksager og brochurer
Øvrige omkostninger

5.

0
207.957
96.860
136.102
232.374

Produktionsomkostninger
Evaluering
Produktionsomkostninger
Forplejning og rejseomkostninger

4.

494.067
47.680
29.587
275.121
592.385

Andre eksterne omkostninger
Produktionsomkostninger, jf. note 3
Salgsomkostninger, jf. note 4
Rejse- og transportomkostninger, jf. note 5
Lokaleomkostninger, jf. note 6
Administrationsomkostninger, jf. note 7

3.

2019

Rejse- og transportomkostninger
Fly
Taxi
Brændstof
Hotel og udlandsrejse
Leje, personbiler
Bro og færge
Parkering
Offentlig transport
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2.

2020

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

111.211
20.350
3.311
1.230
0

275.121

136.102

5.788
32.436
62.356
10.307
24.782
28.968
45.000
205.381
1.875
8.258
14.011
21.646
17.000
388
175
2.097
111.917

11.513
49.876
16.456
16.811
10.869
22.500
30.000
46.645
0
0
5.576
8.152
2.390
0
1.398
0
10.188

592.385

232.374

3.887.575
23.200
23.099
54.145

692.560
135.555
7.479
12.851

3.988.019

848.445

7

3

Administrationsomkostninger
Kontorartikler
Edb-omkostninger
Mindre nyanskaffelser
Telefon og telefax
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Udarbejdelse og revision af projektregnskaber mv.
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance
Advokat
Forsikringer
Faglitteratur og tidsskrifter
Kontingenter
Kursusomkostninger
Rejse- og befordringsgodtgørelse
Web-hotel og domænenavn
Bestyrelsesmøder
Konsulentydelser

8.

162.647
10.828
15.062
84.333
2.251

Lokaleomkostninger
Husleje
Lagerleje
El, vand og gas
Vedligeholdelse
Fællesudgifter

7.

2019

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Honorarmodtagere
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
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6.

2020

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
2019

4.183

1.017

4.183

1.017

31/12 2020

31/12 2019

Kostpris primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

41.368
112.375
-41.368

36.569
4.799
0

Kostpris ultimo

112.375

41.368

Regnskabsmæssig værdi ultimo

112.375

41.368

0
0
1.230
22.551

3.371
5.980
0
231

23.781

9.582

671.953
816.319
53.468

1.100
0
0

1.541.740

1.100

-80.418
27.421

-101.726
21.308

-52.997

-80.418

Øvrige finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

10.

11.

Deposita

Andre tilgodehavender
Mellemregning, personale - ND
Feriepenge (AK)
Dibs
Pleo

12.

Likvide beholdninger
Sparekassen Kronjylland
Sparekassen Kronjylland
Sparekassen Kronjylland

13.

Overført resultat
Overført resultat primo
Årets overførte overskud eller underskud
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9.

2020

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

15.

31/12 2019

Feriepengeforpligtelse til funktionærer

149.920

27.550

Anden gæld i alt

149.920

27.550

6.816
9.860
0
48.125
0
289.888
81.283
93.750
53.274

2.556
0
258
20.417
31.834
24.497
6.556
25.000
0

582.996

111.118

136.992
306.610
303.512
515.869

0
0
0
0

1.262.983

0

Anden gæld

Anden gæld
ATP og andre sociale ydelser
Løn og tantieme
Feriepenge
Feriepengeforpligtelser
Skattekonto
Skyldig A-skat
Skyldig AM-bidrag
Afsat revision og projektregnskab
Skyldige omkostninger

16.

Periodeafgrænsningsposter
Københavns Kommune - Mino Ung - Sagsnr. 2019-0317090
Tuborgfonden
TrygFonden
Roskilde Festival Fonden
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14.

31/12 2020
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