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Indholdsfortegnelse

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Revisionsprotokollat af 19.06.19

INDLEDNING
Vi har revideret udkast til årsregnskab for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 og i tilknytning
hertil gennemlæst ledelsesberetningen. Årsregnskabet udviser følgende resultat, aktiver og
egenkapital (t.DKK):
264

Aktiver i alt

2.746

Egenkapital

595

Årsrapporten udarbejdes efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse nr. 1701 af 21.12.2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, §
10 og 11.
Udkast til årsrapport behandles på det kommende bestyrelsesmøde. Hvis der i forbindelse
med bestyrelsens behandling af årsrapporten foretages ændringer i udkastet, vil vi udarbejde
et særskilt revisionsprotokollat om de vedtagne ændringer.
Revisionsprotokollatet er udarbejdet til bestyrelsen med det formål at rapportere om relevante og væsentlige forhold i relation til vores revision af årsregnskabet for ROSA - Dansk Rock
Samråd S/I. Protokollatet forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål.

KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2018
Revisionskonklusion
Godkender bestyrelsen årsrapporten for 2018 i dens nuværende form, og fremkommer der
ikke under bestyrelsens behandling væsentlige nye oplysninger, vil vi forsyne årsrapporten
med en revisionspåtegning uden modifikationer, men med følgende fremhævelser m.v.:
Fremhævelse af forhold i regnskabet
" Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnskabet udarbejdes efter lov om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i
bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold."
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Årets resultat

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Revisionsprotokollat af 19.06.19

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
" ."ROSA - Dansk Rock Samråd S/I har som sammenligningstal til resultatopgørelsen og
tilhørende noter for regnskabsåret 2018 medtaget det af bestyrelsen og Slots og
Kulturstyrelsen godkendte resultatbudget for 2018. Budgettallene i resultatopgørelsen og
tilhørende noter har ikke været underlagt revision. Vores konklusion er ikke modificeret som
følge af disse forhold.

REVISIONSSTRATEGI
Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god revisionsskik.
Revisionens formål samt planlægning og udførelse er nærmere beskrevet i vores revisionsprotokollat side 175 - 181.
Vi har, med udgangspunkt i vores kendskab til institutionen samt drøftelser med ledelsen,
vurderet risici for væsentlige fejl i årsregnskabet, herunder hvilke tiltag ledelsen har iværksat
til identifikation og styring heraf. I denne forbindelse har vi endvidere vurderet overordnede
kontroller samt kontroller på områder, hvor der er betydelig risiko for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet.
På baggrund heraf har vi fastlagt art og omfang samt tidsmæssig placering af vores arbejdshandlinger ud fra en vurdering af risiko for væsentlig fejlinformation. Vores revision har derfor fokuseret på følgende område, hvor vi vurderer der er risiko for væsentlig fejlinformation:
• Likviditet og kapitalberedskab (going concern).
På baggrund af vores vurdering af væsentlighed og risiko har vi fastlagt vores revisionsstrategi for regnskabsåret 2018, og revisionen er udført i overensstemmelse hermed. Vores
bemærkninger til revisionen er omtalt i afsnittet "Kommentarer til revisionen af årsregnskabet".
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Ledelsen har foretaget særskilte beretninger til afrapporteringer af projektregnskaber. Afrapporteringer fremgår af særskilte bilag til regnskaberne under note 7. Afrapporteringerne
har ikke været underlagt revision. Afrapporteringerne i note indeholder i taldelen de til ROSA
tilfaldende projektmidler som efter aftale med staten udelukkende skal præsenteres i
projektregnskaberne og ikke som en del af institutionens samlede indtægter. Noterne med
projektregnskaber vil derfor afvige fra resultatopgørelsen med disse beløb.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Revisionsprotokollat af 19.06.19

Som følge af, at antallet af ansatte i institutionen er begrænset, er muligheden for effektiv
funktionsadskillelse og opretholdelse af effektive interne kontroller ligeledes begrænset. Henset hertil er vores revision tilrettelagt som en substansbaseret revisionsstrategi, hvor revisionen primært baseres på en gennemgang af afstemninger og opgørelser, kontrol af fysisk tilstedeværelse samt analyse af regnskabsmæssige sammenhænge.
Vi har med ledelsen drøftet institutionens anvendte regnskabspraksis og hensigtsmæssigheden heraf, ligesom vi har drøftet de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn på væsentlige områder. Herudover har vi gennemgået den foreliggende dokumentation for de udøvede
skøn.

Vi har i årets løb gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet i det omfang, vi har fundet det
hensigtsmæssigt for revisionen af årsregnskabet.
Revisionen i årets løb har omfattet uanmeldt beholdningseftersyn på virksomhedens adresse
Vester Allé 15, 8000 Aarhus C. Som et led i eftersynet har vi afstemt likvide beholdninger og
finansielle mellemværender til eksterne kontoudtog m.v. Herudover blev der foretaget optælling af virksomhedens kontante beholdninger mv.
Den udførte revision i årets løb har ikke givet anledning til bemærkninger.
Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at den udførte revision i årets løb er udført
som forberedelse af revisionen af årsregnskabet, så ovennævnte bemærkninger skal ses i
sammenhæng med de forhold, der omtales nedenfor.

KOMMENTARER TIL REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET
Vores revision af årsregnskabet har bl.a. omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster,
herunder en sammenstilling med tilsvarende poster i tidligere år samt institutionens budget
for 2018.
Ved vores gennemgang af balancen har vi i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning overbevist os om aktivernes
tilhørsforhold til institutionen samt deres tilstedeværelse og forsvarlige vurdering.
Vi har ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler institutionen, er rigtigt udtrykt i årsregnskabet, samt påset, at årsregnskabet er udarbejdet efter almindeligt anerkendte principper og i kontinuitet med tidligere år.
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Revision i årets løb

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Revisionsprotokollat af 19.06.19

Likviditet og kapitalberedskab (going concern)
Institutionen har i regnskabsåret 2018 realiseret et resultat på t.DKK 264. Institutionens
egenkapital udgør således t.DKK 595, hvoraf institutionskapitalen udgør t.DKK 0.
Institutionens resultatbudget for regnskabsåret 2019 udviser et resultat på t.DKK 0.
Det er på baggrund heraf ledelsens vurdering, at institutionen har et tilstrækkeligt kapitalberedskab til at gennemføre driften som forelagt i budgettet for 2019.

Regnskabsvæsenets tilstand og den interne kontrols effektivitet
Vi har som led i revisionen gennemgået institutionens registreringssystemer og de heri indlagte interne kontrolprocedurer. Som følge af det begrænsede antal medarbejdere i
institutionens administration er det ikke muligt at adskille de administrative funktioner effektivt mellem flere personer.
Der foreligger derfor en risiko for, at der opstår tilsigtede eller utilsigtede fejl i institutionens
administration, og der kan derved opstå tab. Vores revision kan ikke med sikkerhed afsløre
eventuelle sådanne fejl. Vi skal dog bemærke, at vi stikprøvevis har gennemgået udgiftsbilag
og konstateret at disse er attesteret af bemyndiget personale.
Konstaterer vi under vores revision uregelmæssigheder, vil vi udvide revisionen med henblik
på at afklare årsagen til de fundne uregelmæssigheder. Vi har ikke i forbindelse med vores
revision af årsregnskabet og gennemlæsning af ledelsesberetningen for regnskabsåret 2018
afdækket uregelmæssigheder. Som anført ovenfor kan vi ikke give sikkerhed for, at uregelmæssigheder ikke forekommer.

Tilskud og andre indtægter
Tilskud har vi sammenholdt med ekstern dokumentation. Der er modtaget DKK 4.027.398 i
driftstilskud fra Statens Kunstråd samt DKK 250.000 i øvrige projekttilskud. Der er herudover
indregnet DKK 450.000 i projekttilskud fra staten som er modtaget tidligere men indregnet i
året som følge af projekternes færdiggørelse.
Øvrige indtægter herunder tilskud fra fonde og sponsorater er kontrolleret til underliggende
dokumentation.
Øvrige indtægter er stikprøvevis kontrolleret til underliggende dokumentation.
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På baggrund af det for os forelagte materiale, har vi ikke fundet grundlag for at foretage en
anden vurdering end den af ledelsen foretagne.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Revisionsprotokollat af 19.06.19

Vi har udført analytiske handlinger, hvor vi har analyseret udviklingen i institutionens omsætning og øvrige indtægter.
For at overbevise os om korrekt periodisering, har vi stikprøvevist kontrolleret, at de sidste
faktureringer i 2018 og de første faktureringer i 2019 er medtaget i korrekt regnskabsperiode.
Vi har suppleret den udførte revision med stikprøvevis gennemgang af salgstransaktioner,
herunder kontrol til indbetalinger.
Det er ledelsens opfattelse, at omsætningen er indregnet og oplyst i overensstemmelse med
institutionens regnskabspraksis.

Lønninger og gager
Vi har udført analytiske handlinger, hvor vi har analyseret udviklingen i gennemsnitsløn pr.
medarbejder fordelt på personalegrupper sammenholdt med sidste år med henblik på at
overbevise os om forekomst og periodisering af lønninger og gager.
Vi har kontrolleret den af institutionen udarbejdede lønafstemning, herunder overensstemmelse til indberetningen til SKAT.
Vi har suppleret den udførte revision med stikprøvevis gennemgang af ansættelseskontrakter, herunder afstemning af variable løndele hertil. Vi skal bemærke, at der ikke foreligger
opdaterede ansættelseskontrakter og vi skal anbefale at disse udarbejdes.
Det er ledelsens opfattelse, at lønninger og gager er indregnet og oplyst i overensstemmelse
med institutionens regnskabspraksis.
Revisionen har ikke givet anledning til øvrige bemærkninger.

Materielle anlægsaktiver
Institutionen har efter anbefaling fra staten i året frasolgt en bil. Der er anskaffet to nye af
mærket passat og mercedes i stedet.
Årets afgange er stikprøvevist afstemt til salgsbilag.
Vi har indhentet personbogsoplysning som led i vores kontrol af oplysninger om eventuel
pant i institutionens inventar.

253

Penneo dokumentnøgle: QUEN0-MIOFC-4QEJK-CCZNL-JEOK2-NF7Y2

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Revisionsprotokollat af 19.06.19

Vi har indhentet bilbogsoplysning som led i vores kontrol af oplysninger om pant i
institutionens bilpark.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Tilgodehavender fra salg
Tilstedeværelsen af tilgodehavender er stikprøvevist kontrolleret ved gennemgang af indbetalinger modtaget efter regnskabsårets udgang.

Det er ledelsens opfattelse, at tilgodehavender fra salg er indregnet og oplyst i overensstemmelse med institutionens regnskabspraksis, og at tilgodehavender fra salg ikke er behæftet
med yderligere risiko ud over almindelige forretningsmæssige risici.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Likvide beholdninger og kreditinstitutter
Vi har i årets løb foretaget uanmeldt beholdningseftersyn, hvor vi bl.a. har afstemt de likvide
beholdninger. Vi henviser herom til ovenstående afsnit om ”Revision i årets løb”.
Tilstedeværelsen, ejendomsretten og værdiansættelsen af likvide beholdninger og kreditinstitutter er afstemt til engagementsoversigt modtaget fra institutionens pengeinstitut.
Det er ledelsens opfattelse, at likvide beholdninger er indregnet og oplyst i overensstemmelse med institutionens regnskabspraksis.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Egenkapital
Institutionen har under egenkapitalen reserveret DKK 500.000 istandsættelse til bl.a. istandsættelse af lokaler på Vester Alle 15, digital formidling samt diverse aktiviteter som forventes
afholdt i 2019.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
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Rettigheden er kontrolleret ved stikprøvevis gennemgang af fakturaer, hvorpå det er påset,
at institutionen er anført som rette modtager og ved indhentelse af erklæring fra institutionens ledelse, hvor årsregnskabets fuldstændighed bekræftes.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Revisionsprotokollat af 19.06.19

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser udgør DKK 198.275 og vedrører beløb, som er øremærket til en ny medieplatform mv. Beløbet er en rest af den i 2016 foretagne hensættelse. Reserverede beløb
optages fremover, som en del af institutionens egenkapital jf. ovenstående område.
Det er ledelsens opfattelse, at hensatte forpligtelser er indregnet og oplyst i overensstemmelse med virksomhedens regnskabspraksis.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vi har gennemgået og analyseret øvrige gældskonti og foretaget stikprøvevis afstemning til
ekstern dokumentation. Ved gennemgang af bogholderikonti og bilag har vi kontrolleret periodisering af såvel indtægter som omkostninger.
Skyldige lønposter er afstemt til ekstern dokumentation. Feriepengeforpligtelser er stikprøvevist gennemgået og kontrolleret.
A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag og pensioner m.v. er stikprøvevist kontrolleret for korrekt
indeholdelse og afregning.
Det skal bemærkes, at der fremgår 311 t.DKK i skyldige forbugsafgifter i lighed med tidligere
år, da det ikke har været muligt at afregne det korrekte forbrug overfor Aarhus Kommune.
Det er ledelsens opfattelse, at anden gæld er indregnet i overensstemmelse med institutionens regnskabspraksis.
Revisionen har ikke givet anledning til øvrige bemærkninger.

Resultat og budget
Vedrørende institutionens resultatopgørelse skal vi i henhold til bestyrelsens og tilskudsgivers orientering supplere med følgende oplysninger. Institutionen har haft følgende indtægter og udgifter sammenholdt med budget for 2017:
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Anden gæld

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Revisionsprotokollat af 19.06.19

Vi vurderer herunder, at institutionen har anvendt det modtagne tilskud til de besluttede formål jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 19, samt at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlaget er
opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Slots- og Kulturstyrelsens gennemgang af årsregnskab for 2017

Vi har bl.a. diskuteret forholdet omkring indeholdelse af budget med statens repræsentant og
klarlagt, at det indarbejdede budget i årsregnskabet er det godkendte budget for 2018 og ikke det i strategien beskrevet.
Gennemgangen har ikke givet anledning til øvrige bemærkninger.

JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION
I henhold til bestemmelserne i tilsagnet skal vi udføre revisionen efter de internationale standarder om revision og standarderne for offentlig revision. Vi har derfor i tillæg til den udførte
revision af tilskudsregnskabet udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.
Den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen er udført som en integreret del af revisionen og er derfor omtalt nærmere ovenfor. De handlinger, som alene har være rettet mod
juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, er omtalt nedenfor

Juridisk kritisk revision
Der er i tilsagnet fastsat specifikke krav til, hvilke aktiviteter der må og skal gennemføres.
Hvis aktiviteterne ikke gennemføres eller ikke gennemføres som forudsat, er der risiko for, at
hele eller dele af det modtagne tilskud skal tilbagebetales.
Vi har ved vores revision haft særskilt opmærksomhed på, om de foretagne dispositioner og
registreringer ligger indenfor rammerne i tilsagnet og i rammeaftalen, og i øvrige tilskudsbetingelser fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen. Vi har ikke ved revisionen fundet forhold, som
tyder på, at forudsætningerne omkring institutionens aktiviteter ikke er opfyldt. Vi har herunder vurderet, at institutionens ledelsesberetning indeholder de faglige rapporteringer som
kræves i henhold til de af Slots- og Kulturstyrelsen fastsatte rammer.
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Kulturstyrelsen har gennemgået institutionens regnskab for 2017 og godkendt regnskabet jf.
skrivelse af 20. september 2018. Institutionen har søgt at lave de fornødne tilpasninger i årsrapporten for 2018, men har ligeledes lavet de strukturelle ændringer som anbefalet af staten.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Revisionsprotokollat af 19.06.19

Forvaltningsrevision
Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
tilskudsmodtagers forvaltning. Revisionen udføres bl.a. med udgangspunkt i tilskudsmodtagers rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater. Endvidere vurderes tilskudsmodtagers sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
Forvaltningsrevisionen har bl.a. taget udgangspunkt i ledelsens årsberetning for 2018 og bestyrelsesmødereferater.

Vi vurderer, at institutionen fortsat har stor fokus på og udviser stor vilje til løbende effektiviseringer og forbedringer. Det er vores overordnede vurdering, at institutionen agerer effektivt, produktivt og sparsommeligt og vi er ikke bekendt med, at institutionen har anvendt
midler uden for formålet, hverken i forhold til drifts- eller særlige projekttilskud.

Forvaltningsrevision - sparsommelighed
Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis vurderet, om institutionens dispositioner
er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til institutionens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler. Herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk
hensigtsmæssig måde under hensyntagen til pris, kvalitet og kvantitet.
Der udarbejdes kvartalsrapporter til bestyrelsen med opfølgning på institutionens økonomi.
Der foretages i den rapportering om sammenholdelse af de realiserede tal iflg. bogholderiet
med budgettet iflg. tilsagnet fra staten. Ledelsen foretager opfølgning på årsagen til eventuelle budgetoverskridelser.
Der foreligger ikke beskrivelser af krav til vurdering af pris og kvalitet i forbindelse med indkøb. Herunder valg af leverandør, men vi har ved interviews af de medarbejdere, der disponerer indkøb i institutionen vurderet, at der er passende opmærksomhed omkring pris og
kvalitet i forbindelse med indkøb. Vi har herudover påset, at der for større udgifter er indhentet relevante alternative tilbud, samt at der løbende foretages pristjek, ligesom der foretages
løbende prisforhandlinger.
Vi har ved vores undersøgelser af sparsommelighed ikke fundet anledning til kritiske bemærkninger, og det er vores opfattelse, at institutionen i høj grad har fokus på at gennemføre
en sparsommelig drift. Vi har i forbindelse med vores finansielle revision ikke konstateret
udgifter og udgiftstyper, som vurderes ekstravagante eller unødvendige.
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Desuden foretages der en vurdering af, om god offentlig økonomistyring er efterlevet.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Revisionsprotokollat af 19.06.19

Forvaltningsrevision - produktivitet
Vi har ved stikprøver sammenholdt institutionens aktiviteter i regnskabsperioden med ledelsens årsberetning, bestyrelsesreferater og indgået rammeaftale med tilhørende bilag.
Der foretages ikke målinger eller analyser, som er rettet mod produktiviteten, men der foretages løbende en vurdering af, om de anvendte ressourcer har en passende sammenhæng
med indholdet i de enkelte aktiviteter. Herunder om der sker de fornødne tilpasninger af
medarbejderressourcer i de tilfælde, hvor der sker ændringer i indholdet i de enkelte aktiviteter i forhold til forudsætningerne i den oprindelig planlagte aktivitet.

Institutionen har afholdt væsentligt flere rådgivningsopgaver, seminarer og workshops end
forventet i rammeaftalen. Det skal dog bemærkes, at opgave 1.5 omkring udvikling af statistisk materiale om genreområdet ikke er gennemført, hvilket kan henføres til rammeaftalens sene indgåelsestidspunkt. Man har fra 2018 iværksat tiltag til påbegyndelse af
opgaverne forbundet hermed. Som følge heraf, er der endnu ikke udarbejdet statistiske
effektmålinger til vurdering af effekterne af de afholdte opgaver og aktiviteter og sådanne
forventes at kunne inddrages i 2019. Man har herudover ikke afholt seminar om ny musik
som planlagt.
I forhold til projektvirksomhed har institutionen ligeledes afholdt væsentligt flere projekter
end de i rammeaftalen fastsatte. Det skal dog bemærkes, at antallet af aktivt deltagende
efterskoler samt antallet af publikum til DFDS koncerter ikke er som forventet.
Under tilskudsvirksomhed har ROSA støttet 54 orkestre og projekter imod 50 i rammeaftalen.
Man har endvidere foretaget en spørgeskemaundersøgelse til undersøgelse af, hvorledes ROSA's tilskudshåndtering opfattes af tilskudsmodtagere. En undersøgelse der igen udvidste
altovervejende tilfredshed fra slutbrugerne.
Institutionen har endvidere udøvet indtægtsdækket virksomhed i form af konsulentarbejde
for organisationern SPOT Festival, MXD og Strøm Festival mv. som aftalt.
Det er på baggrund af ovennævnte vores opfattelse, at instituionen har realiseret produktiviteten som forventet.

Forvaltningsrevision - effektivitet
Vi har ved bedømmelse af institutionens effektivitet bl.a. ved stikprøver kontrolleret, om anvendelse af bevilligede midler er sket i overensstemmelse med ledelsens årsberetning, bestyrelsesmødereferater og tilskudsgivers intentioner. Ledelsen foretager løbende opfølgning på
de aktiviteter, som i henhold til tilsagnet skal gennemføres.
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I årsrapportens ledelsesberetning fremgår der afrapporteringer på institutionens 4 opgaver,
herunder beskrivelser og måltal mv.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Revisionsprotokollat af 19.06.19

Vi har drøftet indholdet i rapporteringen med ledelsen og vi har påset, at de talmæssige oplysninger er i overensstemmelse med bogholderiet.
Vi har ikke ved vores revision konstateret uoverensstemmelser mellem rapporteringen om
institutionens økonomi og målopfyldelse og de forhold, som vi er blevet opmærksomme på i
forbindelse med vores udførte revision.
Det er vores opfattelse, at institutionen arbejder målrettet og løbende med at sikre en effektiv
drift, og herunder villighed til at afprøve nye procedurer og metoder, herunder ligeledes
henset til, at man har opfyldt de fastsatte mål.

Ved vurdering af, om god offentlig økonomistyring er efterlevet, har vi bl.a. set på de etablerede forretningsgange vedrørende bogholderiet samt anvendelse af de personalemæssige og
finansielle ressourcer, herunder om der foreligger betryggende godkendelsesprocedurer mv.
Institutionens bestyrelse godkender årligt institutionens budget for det kommende år.
Bestyrelsen er løbende informeret om den økonomiske stilling og der udarbejdes opdaterede
finansielle rapporter hertil.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen. Vi har i henhold til Kulturstyrelsens instruks gennemlæst ledelsesberetningen og sammenholdt oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet og de forhold, vi er blevet opmærksomme på i forbindelse med vores revision.
Vi har ikke foretaget yderligere særskilte handlinger.
Gennemlæsningen har ikke givet anledning til bemærkninger.
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Økonomisk styring
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Revisionsprotokollat af 19.06.19

ØVRIGE FORHOLD I TILKNYTNING TIL REVISIONEN
Supplerende arbejdsopgaver
Ud over vores revision af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har vi
efter aftale med ledelsen leveret følgende ydelser til institutionen:
• Regnskabsmæssig assistance ved udarbejdelse af årsrapport for 2018.
• Udarbejdelse af særskilte erklæringer på projektregnskaber til Aarhus 2017.

For at reducere trusler mod revisors uafhængighed til et acceptabelt niveau er der iværksat
følgende foranstaltninger:
Trussel mod uafhængighed

Sikkerhedsforanstaltning

Beierholm revisor har assisteret med opstilling af regnskab på grundlag af kundens finansbalance, herunder indarbejdelse af korrektioner og opgørelse af værdier af en eller flere regnskabsposter.

Kunden godkender i ledelsens regnskabserklæring foreslåede posteringer og øvrige ændringer, der påvirker regnskaberne.

Formalia m.v.
Vi har konstateret, at ledelsen har overholdt sine pligter til at udarbejde forretningsorden og
til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt at reglerne om forelæggelse og
underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt.

Skatter og afgifter
Vores revision tager ikke direkte sigte på at kontrollere en korrekt opgørelse af moms. Det er
vores opfattelse, at alle bekendte forhold er kommet til korrekt udtryk ved institutionens
opgørelse af moms. Vi skal henlede opmærksomheden på, at SKATs fortolkning heraf kan
være anderledes og det kan derfor ikke udelukkes, at der kan blive rejst spørgsmål ved
institutionens opgørelse af moms.
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Sikkerhedsforanstaltninger
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Revisionsprotokollat af 19.06.19

Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl
I forbindelse med revisionen af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen
har vi på vanskeligt reviderbare områder indhentet skriftlig bekræftelse fra direktionen og
bestyrelsen om forhold af væsentlig betydning for revision af årsregnskabet og gennemlæsning af ledelsesberetningen, hvor vi ikke kan forvente, at der eksisterer andet tilstrækkeligt
og egnet revisionsbevis.
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Vi har ydet regnskabsmæssig assistance med udarbejdelse af institutionens årsrapport og
samtidig foretaget revision af årsregnskabet. Vi har rettet de fejl, vi har fundet, og har derfor
ikke kendskab til ikke-korrigerede fejl af væsentlig eller uvæsentlig betydning for årsregnskabet. Vi har bedt direktionen og bestyrelsen bekræfte, at den ikke har kendskab til sådanne
korrektioner.
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AFSLUTNING
I henhold til revisorloven skal vi som revisorer oplyse:
at
at
at
at

vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og
vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om,
revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger om, hvorvidt driftstilskuddet er
anvendt til formålet,
revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger om, hvorvidt tilskudsgrundlaget er
opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Aarhus, den 19. juni 2019
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ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.18 – 31.12.18 for ROSA - Dansk
Rock Samråd S/I
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.18 – 31.12.18.
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Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Aarhus C, den 19. juni 2019

Institutionens leder

Gunnar K. Madsen

I bestyrelsen

Claus Visbye

Marie Højlund

(formand)

(næstformand)

Anders Laursen

Anna Lidell

David Karlsson

Carsten Ortmann

Niels Mosumgaard

Lars Sloth
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til bestyrelsen i ROSA - Dansk Rock Samråd S/I
ERKLÆRING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 i overensstemmelse med lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse
standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen
af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institutionen 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis
Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnskabet udarbejdes efter lov om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Vores
konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
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Vi har revideret årsregnskabet for ROSA - Dansk Rock Samråd S/I for regnskabsåret 01.01.18 31.12.18, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
ROSA - Dansk Rock Samråd S/I har som sammenligningstal til resultatopgørelsen og tilhørende
noter for regnskabsåret 2018 medtaget det af bestyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen godkendte resultatbudget for 2018. Budgettallene i resultatopgørelsen og tilhørende noter har ikke
været underlagt revision. Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 institutionens 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 institutionen, 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 erklæring 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, 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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Ledelsen har foretaget særskilte beretninger til afrapporteringer af projektregnskaber. Afrapporteringer fremgår af særskilte bilag til regnskaberne under note 7. Afrapporteringerne har
ikke været underlagt revision. Afrapporteringerne i note 7 indeholder i taldelen de til ROSA
tilfaldende projektmidler som efter aftale med staten udelukkende skal præsenteres i projektregnskaberne og ikke som en del af institutionens samlede indtægter. Noterne med projektregnskaber vil derfor afvige fra resultatopgørelsen med disse beløb.
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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, samt standarderne for offentlig revision,
jf. bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:

• 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 institutionens 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 institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores erklæring 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
erklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen 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.

7

Penneo dokumentnøgle: VECXY-LQEC1-I4K8P-H7I8S-3AZE2-HLJ3G

• 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.
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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.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne
for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed
for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter
samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj
grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er
omfattet af årsregnskabet.
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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.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 19. juni 2019

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Penneo dokumentnøgle: VECXY-LQEC1-I4K8P-H7I8S-3AZE2-HLJ3G

Klaus Kristiansen
Statsaut. revisor
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ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning for ROSA - Dansk Rock Samråd 2018
1: BERETNING

Den omverden ROSA i sin praksis skal forholde sig til er mangeartet og præget af mange dominante aktører på det kulturelle og kommercielle formidlingsområde. Bookingfirmaer, pladeselskaber, forlag, management, spillesteder og en række medier.
ROSAs aktiviteter skal samtidig passe ind i de til enhver tid gældende kulturpolitiske spilleregler - konkret udmøntet i de rammebetingelser Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik stiller. Her spiller de vedtægtsmæssige bestemmelser naturligvis en afgørende rolle for såvel
bestyrelse som daglig ledelse.
Endelig må ROSA, som alle andre, efter bedste evne tilpasse sig den overordnede samfundsmæssige udvikling, herunder teknologiske, juridiske og teknokratiske forandringer og krav.’
- citat: ROSAs ledelsesberetning 2017
I 2017 påbegyndtes - på opfordring fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og
Slots- og Kulturstyrelsen - en omlægning af ROSAs bestyrelsesmæssige sammensætning og
organisatoriske struktur Fra og med 2018 drives ROSA af en selvsupplerende bestyrelse.
Den hidtidige bestyrelse havde siden 1981 fungeret effektivt og ansvarligt - men efterkom Projektstøtteudvalgets og Kulturststyrelsens ønske om ændringer (jf. Lars Liebst rapporten vedrørende god ledelse i selvejende kulturinstitutioner). Med ændringen fulgte, at der nu alene er
personsammenfald mellem ROSA og SPOT i form af, at ROSA vedtægtsmæssigt beklæder formandsposten i SPOT, samt at ROSAs sekretariat er tilknyttet SPOT som producent af festivalen.
Den nye bestyrelse, der er åremåls-valgt, har i 2018 mødtes 5 gange for - i samarbejde med den
daglige ledelse - at tilrettelægge institutionens drift og udvikle en revideret forretningsorden
for bestyrelsens arbejde.
Der lægges stor vægt på, at ROSA kan fungere dynamisk og effektivt, hvorfor der er markant
opmærksomhed på økonomi og myndighedsforhold. ROSAs primære virksomhed består i projektudvikling og i mindre grad af direkte tilskudsgivning, hvorfor den væsentligste risikostyring

10

Penneo dokumentnøgle: VECXY-LQEC1-I4K8P-H7I8S-3AZE2-HLJ3G

‘Der er mange forhold, der betinger eller påvirker ROSAs virke. Dansk produceret rock- og popmusik har mange stilmæssige udspring og mange berøringsflader med andre stilarter og genrer. ROSAs primære opgave er, at bidrage til udvikling og styrkelse af kendskabet til - og oplevelsen af - musikkens mange kunstneriske niveauer og udtryk - med særlig opmærksomhed på
genrens talentområde. Opgaven fordrer en bred og jævnlig kontakt med hele musikområdet.
En kontakt ROSA stimulerer og udvikler gennem omfattende aktivitets-og mødevirksomhed,
deltagelse andres musikaktiviteter og gennem en bred rådgivningsvirksomhed.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ledelsesberetning

består i løbende tilpasning af hoved- og delbudgetter. I samråd med revisor fastlægges og kontrolleres effektive regnskabsgange og bogholderi.
Der afholdes jævnlige møder mellem ledelse og medarbejdere.

ROSAs virkeområde i 2018
ROSAs aktiviteter, projekter, rådgivning og tilskudsgivning omfatter et meget bredt musikalsk
spekter - hvoraf dele har naturlige overlap og grænseflader med andre genrer.

For 12 år siden tog ROSA initiativ til at stifte den selvejende institution STRØM for at udvikle
et målrettet arbejde for den elektroniske musik. Afsættet for etableringen af en ny selvstændig
organisation var mange års oplevelse af, at dette specifikke musikområde ikke kunne opnå
støtte i rent ROSA regi. ROSA beklæder formandsposten for Strøm og varetager institutionens
regnskab og bogholderi.
ROSA beklæder tilsvarende næstformandsposten i MXD. Institutionen blev initieret af ROSA
for knapt 15 år siden. Også her varetager ROSA bogholderiet for institutionen.
Endelig har ROSA en bestyrelsesrepræsentant i LMS - Levende Musik i Skolen. Også denne
institution blev oprettet delvist på initiativ af ROSA i samarbejde med det daværende Statens
Musikråd.
ROSA afvikler en lang række projekter i forskellige samarbejdsregier og partnerskaber. Se gennemgang af projekter nedenfor.
I 2018 initierede og afviklede ROSA, som noget nyt, projekterne Musik på Hjemmebane i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening (BL) og Nordic SPOT i samarbejde med Det Musiske Hus i Frederikshavn og Dansk Live.
Begge projekter forventes videreført i oprindelig modificeret form, men med samme partnerskaber.

Økonomi
Året 2018 slutter med et samlet regnskabsmæssigt resultat på DKK 264.014 imod et samlet
budgetteret resultat på DKK -34.969. Det positive resultat skyldes kombinationen af øgede projekttilskud fra Aarhus Kommune, let øgede egenindtægter på projekter, og mindre udgifter til
projektgennemførelse og istandsættelse af ROSAs kontorer end budgetteret. Istandsættelse af
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Derfor har ROSA også en fast mødevirksomhed med de øvrige rytmiske genreorganisationer
(Snyk, JazzDanmark og Tempi), hvor fælles interesser og udfordringer behandles.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ledelsesberetning

ROSAs lokaler kunne ikke i fuldt omfang gennemføres i 2018 på grund af institutionens aktivitetsniveau igennem året, som betingede stort set fuld brug af lokalerne. Istandsættelsen forventes gennemført i 2019, hvorfor der også er disponeret hertil i egenkapitalen 2018/2019 (se
nedenfor).
Herudover reserveres der i egenkapitalen til en udvidelse af ROSAs digitale formidlings-initiativer, til udviklingen af en fælles ansøgningsportal i samarbejde med de øvrige genreorganisationer, til videreudvikling af konference-initiativ i samarbejde med spillestederne, til opstartsomkostninger af et kommende, landsdækkende projekt m.v. I alt reserveres kr. 500.000 i
egenkapitalen til disse initiativer og projekter.

Formidling af musik er ROSAs kerneopgave. I 2019 er det et delmål at afsøge mulighederne for
- i samarbejde med SPOT Festival - at udvikle det digitale potentiale. Med DRs lukning af indtil
flere kanaler vil behovet for adgang til lytning og viden om de genrer og stilarter indenfor den
rytmiske musik, som ROSA varetager, sandsynligvis få øget fokus. Et fokus, som vi også vil
forholde os proaktivt til.
De fleste af ROSAs koncertaktiviteter og musikproduktioner vil sandsynligvis også i 2019
kunne afvikles, som forventet. Dog kan ekstern finansiering af Días Nórdicos i samme omfang
som de foregående år vise sig usikker.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik igangsatte i 2018 et udredningsarbejde i forbindelse med genreorganisationerne, der forventedes færdigt primo 2019. Konklusionerne fra
dette arbejde kendes naturligvis ikke på forhånd. ROSA vil derfor ikke træffe forsvarlige, vidtrækkende beslutninger om aktiviteter, projekter, personale m.v., før der er kendskab til konklusionerne på udvalgsarbejdet. I skrivende stund er udvalgets opsamling og konklusion udsat til
medio 2019, hvilket naturligvis også udsætter ROSAs mulighed for at tage længerevarende
beslutninger.
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Det kommende driftsår 2019

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ledelsesberetning

2. MÅLRAPPORTERING
2.1. Oversigt over årets målopfyldelse

Resultatmål

Målopfyldelse

1: Rådgivnings-, infor- Dansk rock og beslægtede genreområder har et
mations- og netværks- omfattende, forgrenet og stadigt voksende invirksomhed
ternationalt netværk inden for formidling, branche og kunstmiljøer

Opfyldt

1: Rådgivnings-, infor- En effektiv, inkluderende og decentralt stimulemations- og netværks- rende organisering af den danske elektroniske
virksomhed
musikscene

Opfyldt

1: Rådgivnings-, infor- Danske musikere og deres kunstneriske og
mations- og netværks- kommercielle samarbejdspartneres (managevirksomhed
ment, booking, pladeselskaber etc.) viden om
praksisser, potentialer og markedsvilkår for den
rytmiske musik i ind- og udland er omfattende,
tidssvarende og relevant

Opfyldt

1: Rådgivnings-, infor- Relevante inden- og udenlandske operatørers
mations- og netværks- kendskab til dansk, rytmisk musiks omfang,
virksomhed
kvalitet og diversitet styrkes

Opfyldt

1: Rådgivnings-, infor- ROSA udvikler og formidler relevant statistisk
mations- og netværks- materiale om genreområdet
virksomhed

Delvist opfyldt

1: Rådgivnings-, infor- ROSA medvirker til øget viden om og opmærkmations- og netværks- somhed på ny dansk musik inden for genreomvirksomhed
rådet hos nationale operatører, f.eks. regionale
spillesteder og andre formidlingsorganisationer

Delvist Opfyldt

2: Projektvirksomhed

Danske, rytmiske solister og orkestre har adgang til relevante koncert- og showcase-muligheder i ind- og udland, som bidrager til opbygning af solisternes og orkestrenes kommercielle
og kunstneriske erfaringer

Opfyldt

2: Projektvirksomhed

Danske rytmiske musikere har adgang til nye,
voksende og vedvarende nationale publikumssegmenter, som stimulerer de udøvende musikeres kunstneriske og kommercielle virke, og

Opfyldt
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Opgave

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ledelsesberetning

3: Tilskudsvirksomhed

Mulighederne for at danske solister og orkestre
inden for rock og beslægtede genreområder deltager i udviklende projekter i ind- og udland
styrkes gennem ROSA’s kvalificerede økonomiske tilskud til relevante aktiviteter

Opfyldt

3: Tilskudsvirksomhed

ROSA har en optimal og gennemsigtig tilskudsadministration til gavn for ansøgerne

Opfyldt

4:Indtægtsdækket virk- ROSA er en relevant, seriøs og effektiv samarsomhed
bejdspartner i forhold til løsningen af eksterne
musikorganisationers konkrete administrative
problemstillinger, udfordringer og potentialer.
ROSA varetager kun indtægtsdækket virksomhed, som også bidrager til at udvikle og sikre
ROSA’s øvrige virksomhed

Opfyldt

2.2. Uddybende analyser og vurderinger
Der er i det følgende for hvert opgaveområde i den med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg
for Musik indgåede rammeaftale redegjort for dels operationelle mål, nøgletal og indikatorer,
og dels for resultatmål.
Da de rammeaftale-definerede operationelle mål, nøgletal og indikatorer ikke knytter sig entydigt og direkte til specifikke resultatmål i rammeaftalen, er de skematiske afrapporteringer på
operationelle mål, nøgletal og indikatorer valgt opsummeret for hver opgave, og ikke i gennemgangen af hver af opgavens underliggende resultatmål.
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som ligeledes formidler oplevelsen af den levende musik til nye publikummer

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ledelsesberetning

Opgave 1: Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed
Afrapportering på operationelle mål, nøgletal og indikatorer

Større rådgivningsprojekter
Seminarer,
workshops m.fl. planlagt
af ROSA
Seminarer om ny
musik for spillesteder
m.fl.
Seminarer,
workshops m.fl. som
ROSA deltager i

B2017

R2017

B2018

R2018

B2019

R2019

B2020

R2020

1

5

1

5

1

1

8

10

9

11

9

10

0

0

1

0

0

1

5

19

6

18

6

7

Resultatmål 1.1
Dansk rock og beslægtede genreområder har et omfattende, forgrenet og stadigt voksende internationalt netværk inden for formidling, branche og kunstmiljøer.
Redegørelse
ROSA bidrager til udviklingen og ekspansionen af dansk rock og beslægtede genreområders
internationale netværk via initiering af internationalt rettede projekter, workshops, seminarer
og generel videndeling, og via deltagelse i tilsvarende internationale projekter og videndeling
(konferencer m.v.) initieret af andre operatører.
I 2018 initierede ROSA selvstændigt eller i samarbejde med andre operatører en række netværksskabende aktiviteter, heriblandt en række kunstneriske samarbejds-workshops med deltagelse af danske og latinamerikanske musikere (som led i Días Nórdicos projektet), et nyt
nordisk samarbejdsprojekt (Nordic SPOT) i samarbejde med Det Musiske Hus i Frederikshavn, ligesom ROSA igen i år i samarbejde med SPOT gennemførte et netværks- og opkvalificeringskursus for danske folkemusik-orkestre med henblik på bedst mulig udnyttelse af orkestrenes deltagelse på Folk Spot Denmark og andre internationale showcase-arrangementer.

Også en række af ROSAs internationale projekt-aktiviteter har som delmål at kvalificere og
ekspandere danske orkestres internationale netværk. I 2018 gjaldt det eksempelvis det danskspanske projekt Días Nórdicos med deltagelse af både danske, skandinaviske, spanske og
sydamerikanske musikere, danske orkestres deltagelse på Folk Alliance i USA (koordineret
af ROSA i samarbejde med den amerikanske arrangør), Nordklang-festivalen i Schweiz hvor

15

Penneo dokumentnøgle: VECXY-LQEC1-I4K8P-H7I8S-3AZE2-HLJ3G

Operationelt mål,
nøgletal og indikatorer

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ledelsesberetning

ROSAs institutionelle/organisatoriske internationale netværk styrkes kontinuerligt via dels de
internationale projekter og videndelings-aktiviteter, som organisationen selv initierer og dels
via de eksternt initierede aktiviteter, som organisationen løbende deltager i. Af sidstnævnte
kan for 2017 eksempelvis nævnes konference om EUs ‘Music Moves Europe’-spor (BE), Folk
Alliance (US), By:Larm (NO), Eurosonic (NL), Folk Baltica (hvor ROSA også deltager på
bestyrelsesniveau), Reeperbahn Festival (DE), Edinburgh Festival Fringe (Skotland),
Arctic Sounds (GL), IOMME (Reunion, FR), Americana Music Conference (UK), SPOT
on Mali (ML) m.fl.
Det er et gennemgående metodisk valg, at ROSA via sin omfattende rådgivning og dialog med
danske orkestre og solister videreformidler egne, organisatoriske internationale netværk bredest muligt.
ROSAs rådgivning stræber således efter at tilvejebringe størst muligt relevant internationalt
netværkskendskab hos nationale musik-operatører (orkestre, solister og disse organisatoriske
baglande som booking, management, publishing etc.), ligesom dialogen med nationale operatører ofte også giver ROSA værdifuld information om nye internationale nøgle-personer/-organisationer, som kunne have interesse for ROSA fremadrettet. ROSAs netværksarbejde er med
andre ord ofte en to-vejs kommunikation.
ROSA har også i 2018 gennemført og deltaget i en lang række internationale projekter og videndelings-arrangementer, og har via tæt dialog med danske orkestre, solister og disses organisatoriske baglande stillet international viden og netværk til rådighed for danske musikoperatører.
På den baggrund anses målet for opfyldt.

Resultatmål 1.2
En effektiv, inkluderende og decentralt stimulerende organisering af den danske elektroniske
musikscene.
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ROSA leverer knowhow, dansk/nordisk netværk og projektledelse, et samarbejdsprojekt med
canadiske Music PEI om udveksling og turné-virksomhed i Danmark og Canada, fremstød i
Kina, JaJaJa-showcase-koncerterne i London og Berlin gennemført i samarbejde med de øvrige skandinaviske NOMEX-medlemmer og koncert-arrangement i Skåne i samarbejde med
danske og svenske kunstnere, svenske kulturinstitutioner og Nordisk Ministerråd.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ledelsesberetning

Redegørelse
Via ROSAs markante involvering i Strøm Festival (på både bestyrelsesmæssigt, sekretariatsmæssigt og tilskudsmæssigt niveau) arbejder ROSA for en effektiv og inkluderende organisering af en dansk elektronisk musikscene, som indtil for ganske få år siden var kun meget
sporadisk organiseret.
Med Strøm Festival har ROSA medvirket til en forankring af den elektroniske musikscene, ikke
bare i hovedstadsområdet: via Strøms mangeartede aktiviteter i hele landet sikres en sund
geografisk spredning af de elektroniske indsatser.

ROSAs sekretariatsmæssige arbejde for SPOT Festival betød, at der i 2018 var et særligt fokus
på den elektroniske musikscene, et fokus som foldedes ud i samarbejde med blandt andre spillestedet TAPE og arrangørforeninger indenfor den elektroniske scene som Limbo, Larus og
FEUM.
På denne baggrund anses målet opfyldt.
Resultatmål 1.3
Danske musikere og deres kunstneriske og kommercielle samarbejdspartneres (management,
booking, pladeselskaber etc.) viden om praksisser, potentialer og markedsvilkår for den rytmiske musik i ind- og udland er omfattende, tidssvarende og relevant.
Redegørelse
ROSAs arbejde med udbredelsen af viden om praksisser, potentialer og markedsvilkår for den
rytmiske musik i ind- og udland er flerstrenget: dels er der et direkte, bredt videndelings-arbejde via de seminarer, workshops etc. som ROSA initierer eller medvirker til gennemførelsen
af (se ovenfor, resultatmål 1.1), dels er der den videndeling som er en indirekte effekt af store
dele af de projekter, som ROSA initierer (se også ovenfor, resultatmål 1.1), og dels er der den
direkte videndeling med andre operatører og organisationer i det danske musikliv, som sker
via ROSAs bestyrelsesposter i spillesteder, festivaler, andre organisationer etc. Blandt disse
kan nævnes Folk Baltica, Strøm, Radar, Randers Ugen, MXD - Music Export Denmark,
Ethel-priskommitéen, Det Turkise Telt og LMS - Levende Musik i Skolen. Udover
bestyrelsesarbejde i disse organisationer, spillesteder og festivaler m.m. har ROSA i årets løb
ydet rådgivning til en lang række andre operatører indenfor områder som:
●

spillesteder/festivaler, eksempelvis TAPE, Cherry Blossom Festival, RADAR,
Nygadehuset, Tante Olga, Mer’ Musik, Oppenheimers, Frost Festival, Musikhuset Aarhus, Estonian Rock Association, Limbo, Polar Festival (FR)
m.fl.
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Tilsvarende har ROSA via tilskud til (og rådgivning og dialog med) eksempelvis Click Festival i Helsingør bidraget til decentral elektronisk musik-aktivitet uden for hovedstadsområdet.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

●
●
●
●

●

●

●

medier/formidling, eksempelvis Heartbeats, Spotify, M&N, DR, KEXP (US), Det
Kongelige Bibliotek, Aarhus Indvandrer TV m.fl.
labels/ pladeselskaber/agenturer, eksempelvis Factory92, Songcrafter, TUTL,
Heartbeat Management
uddannelsesinstitutioner, eksempelvis RMC og Det Jyske Musikkonservatorium
organisationer fra musiklivet, eksempelvis Aarhus Calling, Det Turkise Telt, Aarhus Volume, Brand New Records, By:Larm, Kansas City, DJBFA, DPA,
DAF, DMF, MXD, SNYK, JazzDanmark, Ethel-prisen, Promus, Dansk Live,
Revuze, Musikforlæggerne, IFPI
organisationer fra andre kulturområder, eksempelvis Headstart Fashion, Bornholms Kulturuge, Den Kongelige Ballet, Randers Ugen, Næstved Arena,
Aarhus Festuge, Gellerup Kulturforening, Ungdommens Hus, DOKK1, Amnesty Internationalt, Teater Katapult, Culture Works, Aarhus Håndbold
offentlige institutioner som Aarhus Kunstråds musikudvalg, Genforeningen
2020, Bornholms Regionskommune, Region Skåne, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Aalborg Kommune, Nordisk Ministerråd
private virksomheder i forhold til deres interaktion med musikoperatører, eksempelvis
DFDS, Magasin du Nord, H2O, Fitness World, Europcar

Herudover orienterer ROSA løbende det danske musikliv om nybrud, nye operatører og nye
potentialer nationalt som internationalt, primært via organisationens nyhedsbreve og hjemmeside.
Rocken og dens beslægtede genrer er kendetegnet ved et forholdsvist stort antal formidlere:
blogs, hjemmesider, magasiner, avisdækning, radio, TV etc. ROSA har aldrig set det som sin
opgave at formidle nyheder om rocken (og dens beslægtede subgenrer) bredt og generelt, da
en lang række dedikerede formidlere - herunder også specifikt nationale - har det som sit primære formål. Derimod formidler ROSA gerne mere fagspecifik viden direkte til orkestre, solister
og deres organisatoriske baglande.
På baggrund af det løbende rådgivende og informerende arbejde nævnt ovenfor anser vi målet
opfyldt.
Resultatmål 1.4
Relevante inden- og udenlandske operatørers kendskab til dansk, rytmisk musiks omfang, kvalitet og diversitet styrkes.
Redegørelse
En række af ROSAs aktiviteter i 2018 retter sig direkte mod et øget kendskab til dansk musik i
udlandet. Det gælder eksempelvis projekter som Días Nórdicos og Nordic SPOT, og ROSAs
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Ledelsesberetning

deltagelse i netværksarrangementer som By:Larm, Americana Music Conference, Reeperbahn Festival, Eurosonic og Tallinn Music Week, hvor ROSA arbejder direkte med
udbredelsen af viden om dansk musik.

Men: det er ROSAs erfaring, at også projekter som i mindre direkte form arbejder med kommunikation om dansk musikliv generelt, kan fungere effektivt som vidensformidlere. Eksempelvis kan en international koncert-præsentations-aktivitet med deltagelse af et mindre antal
danske orkestre ikke bare understøtte og udbygge det internationale kendskab til de specifikt
deltagende orkestre, men i lige så høj grad kan udnyttes som anledning til at udbrede kendskabet til den danske rockscenes udøvere og operatører mere bredt. Det er en showcase-aktivitet som Nordklang (CH) et godt eksempel på: et kvalificeret præsentationsprogram af danske (og nordiske) orkestre/solister, kurateret i tæt samarbejde med de lokale arrangører, giver
ikke bare synlighed for de deltagende orkestre, men skaber den blivende interesse hos publikum (og andre arrangører i GAS-området) for dansk-skandinavisk musik der gør, at festivalen
nu i mere end ti år stort set hver år har kunnet melde om alt udsolgt til koncerter med skandinaviske orkestre, som langt den overvejende del af publikum aldrig har hørt før.
På baggrund af ROSAs diverse aktiviteter i udlandet, rettet mod både internationale slutbrugere (publikum) og internationale operatører fra musikbranchen, anser vi målet opfyldt.
Resultatmål 1.5
ROSA udvikler og formidler relevant statistisk materiale om genreområdet.
Redegørelse
ROSA har i 2018 indledt arbejdet med at identificere aktiviteter, udfordringer og områder i det
danske og internationale musikliv, som kunne have relevans for en bredere del af musiklivets
operatører at belyse statistisk. Da rock/pop/metal/electronica-musikkens meget omfattende og
forskelligartede miljøer opererer på vidt forskellige præmisser (økonomisk, formidlingsmæssigt
etc.), er det også vidt forskellige typer af statistikker og undersøgelsesmaterialer, der vil have
relevans for de respektive miljøer.
Arbejdet med udvikling af statistisk materiale bør derfor tage udgangspunkt i forundersøgelser
af, hvilke typer af materiale, der reelt vil være relevante for genreområdets operatører, et arbejde
ROSA har påbegyndt i 2018.
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I 2018 har ROSA initieret et nyt formidlingsprojekt, hvor institutionen i samarbejde med SPOT
Festival egenproducerer en række redaktionelle/journalistiske videoer, som præsenterer et udpluk af internationalt relevante danske (og nordiske) kunstnere. Videoerne bruges til markedsføring af dansk/nordisk rytmisk musik og distribueres til relevante internationale spillesteder,
festivaler, booking, management, medier m.fl. via blandt andet ROSAs og SPOTs nyhedsbreve,
sociale medier, websites m.v.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ledelsesberetning

Forventningen er derfor, at ROSA vil kunne levere en række statistiske materialer målrettet
specifikke grupper indenfor genreområdet i løbet af 2019.
På denne baggrund anses målet for delvist opfyldt.
Resultatmål 1.6
ROSA medvirker til øget viden om og opmærksomhed på ny dansk musik inden for genreområdet hos nationale operatører, f.eks. regionale spillesteder og andre formidlingsorganisationer.

Via deltagelse i konferencer (m.m.) som Statens Kunstfonds skolekoncert-konference,
Odense Film Festival, Spil Dansk konference og Kulturmødet Mors arbejder ROSA på
bredt at øge kendskabet til og interessen for dansk rockmusik (med beslægtede genrer).
Også en række af de projekter og aktiviteter ROSA har gennemført i 2018 sætter fokus på ny
dansk musik inden for genreområdet hos nationale operatører: fra hæderspris til Lydmor
(DFDS-prisen uddelt i et samarbejde mellem ROSA, SPOT og DFDS), til projekter som Musik
på hjemmebane (i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening), til DMA Blues (afviklet på Turbinen i Randers i samarbejde med Værket i Randers og JazzDanmark) til Nye
Toner (moderne ballet lavet specifikt til sange af Teitur, Lydmor og Øya. I samarbejde med
Den Kongelige Ballet) - alt sammen aktiviteter der har sat fokus på dansk musik overfor både
spillesteder og andre aktører i og udenfor genreområdet.
Et eksempel: et af formålene med ROSAs E-tur projekt er netop synliggørelse af en række af
landets helt nye orkestre over for både efterskoler og elever (potentielt kommende publikummer).
En spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende efterskoler i 2018-udgaven af projektet viser, at samtlige (100%) af de besvarende efterskoler angiver, at projektet har givet dem lyst til
at ‘præsentere flere koncerter i fremtiden (i og udenfor E-tur projektets rammer)’.
ROSA gennemførte i 2018 en ‘pilot’-konference om rytmisk musik (Nordic SPOT) i samarbejde
med Det Musiske Hus i Frederikshavn og Dansk Live. Forventningen er at udvikle konferencekonceptet i de kommende år i henhold til blandt andet den indgåede rammeaftale med Statens
Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.
På denne baggrund anses målet for delvist opfyldt.
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Opgave 2: Projektvirksomhed
Afrapportering på operationelle mål, nøgletal og indikatorer
B2017

R2017

B2018

R2018

B2019

4

26

5

20

5

5

2

9

2

13

2

2

Aktivt deltagende
efterskoler

29

22

31

25

32

33

Antal efterskole-koncerter

50

47

50

51

52

52

Antal publikummer,
efterskole-koncerter

5.000

5.542

5.000

7.062

5.200

5.200

3

3

3

3

3

3

850

820

850

760

850

850

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Projekter i ind- og
udland
Projekter i samarbejde med spillesteder m.fl., som styrker
danske vækstlagsorkstre

Koncerter i samarbejde med DFDS
Antal publikummer
til koncerter præsenteret i samarbejde
med DFDS
Orkestre fra andre
genreområder præsenteres på efterskoler

R2019

B2020

R2020
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Resultatmål 2.1
Danske, rytmiske solister og orkestre har adgang til relevante koncert- og showcase-muligheder i ind- og udland, som bidrager til opbygning af solisternes og orkestrenes kommercielle og
kunstneriske erfaringer.
Redegørelse
ROSA har i 2018 gennemført i alt 20 projekter i ind- og udland, som alle har bidraget til at øge
danske orkestres og solisters adgang til koncert- og showcase-præsentationer. Projekterne retter sig mod stort set alle ‘niveauer’ indenfor genreområdet: fra de nyetablerede og mere uprøvede orkestre, solister og sangskrivere (Pop-Pilot med unge piger i alderen 13-17 år) til projekter med solister og orkestre med en stærk forankring i musikmiljøet, eksempelvis DMA
Blues, RockCruise, Musik på hjemmebane og Udenfor Sæsonen.
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Et projekt som E-tur bidrager direkte til opfyldelsen af dette resultatmål: en spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende orkestre i 2018-udgaven af projektet viser, at knapt 67% af
orkestrene vurderer, at projektet har givet dem ‘bedre erfaringer med turnéliv og live-koncerter
end vi havde inden vores E-tur’.
ROSAs aktiviteter og projekter retter sig overvejende mod udvikling - og særligt mod udvikling
af de kunsteriske talenters muligheder for at etablere sig selvstændigt. Her er det en naturlig
og vigtig del af det autodidakte musikliv, at deltage i showcases, workshops og networking,
der kan styrke de kunstneriske og erhvervsmæssige erfaringer.

Projekt

ROSAs rolle

Musik på hjemmebane

Projekt udviklet af ROSA med Boligselskabernes
Landsforening (BL) som partner.
ROSA varetager al praktisk forberedelse, projektledelse, logistisk, dialog med involverede kunstnere og
boligforeninger om konkret gennemførelse af koncerter, afvikling af koncerter m.v.
BL varetager mønstring af deltagende boligforeninger og markedsføring i de lokale boligforeninger, ligesom BL leverer primær økonomi.

Nye toner

Projektledelse og udvikling ved Den Kongelige Ballet.
ROSA forestod indstilling af kunstnere, og dialog
med og praktisk håndtering af de udvalgte kunstnere.

Días Nórdicos
(Spanien)

Projektet er udviklet i samarbejde med kulturmagasinet Zona de Obras, Spanien. ROSA og Zona de
Obras deler de forskellige arbejdsopgaver således, at
ROSA varetager kunstnerisk booking/honorering,
funding af midler, rejselogistik, overordnet kommunikation og regnskab, mens Zona de Obras varetager
lokal logistik og lokalaftaler vedr. afvikling.

Días Nórdicos
(Peru, Uruguay, Argentina, Brasilien)

Projektet er udviklet i samarbejde med kulturmagasinet Zona de Obras, Spanien. ROSA, Zona de Obras
og en række lokale operatører i Sydamerika deler de
forskellige arbejdsopgaver således, at ROSA varetager størstedelen af den kunstnerisk booking/honorering, funding af midler, rejselogistik, servicering af

22

Penneo dokumentnøgle: VECXY-LQEC1-I4K8P-H7I8S-3AZE2-HLJ3G

Følgende projekter blev gennemført af ROSA (enten alene eller i samarbejde med en eller flere
eksterne samarbejdspartnere) i 2018:

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ledelsesberetning

E-tur (DK)

ROSA er initiativtager til og varetager alle praktiske
og logistiske forhold i forbindelse med afvikling af
koncerterne. ROSA varetager al overordnet kommunikation, herunder alle aftaler med kunstnere hhv. efterskoler, og varetager regnskab og finansiering.

DMA Blues (DK)

ROSA varetager primær projektledelse af projektet,
indstillingsarbejde og kunstner-håndtering, ligesom
ROSA varetager den overvejende del af det kommunikative arbejde.

Folk Alliance (US)

ROSA forestår dialog og fællesplanlægning med den
amerikansk/canadiske hovedarrangør, ligesom
ROSA står for udvælgelse af danske optrædende,
praktisk/logistisk arbejde m.m., herunder afviklende
mandskab under arrangementet.

Nordic SPOT

ROSA er initiativtager til og projektleder på projektet, som laves i samarbejde med Det Musiske Hus i
Frederikshavn. ROSA stod for udvælgelse af og dialog med de optrædende kunstnere, invitation af nationale og internationale delegerede m.m.

Radio Folk (DK)

ROSA varetager den tekniske drift af radiostationen,
stationens bogholderi, og medvirker i radiostationens generelle styregruppe.

VM i sejlsport

ROSA var indkøbt af arrangør (Aarhus Kommune
m.fl.)til at håndtere præproduktion, produktion og
praktisk gennemførelse af en række koncerter i forbindelse med VM i sejlsport. Økonomi vedrørende
kunstnere og produktion påhvilede arrangør.

Pop-Pilot (DK)

ROSA forestår al forberedelse, afvikling, opsamling
og regnskab.

RockCruise (NO/DK)

DFDS står for finansiering af projektet. ROSA og
SPOT står for al indkøb af musik samt organisering,
koordinering og afvikling af alle koncerter.

Udenfor Sæsonen (DK)

ROSA er initiativtager til og tovholder på Udenfor
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kunstnere undervejs, overordnet kommunikation og
regnskab, mens Zona de Obras og lokale operatører
varetager lokal logistik og lokalaftaler vedr. afvikling.
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Ledelsesberetning

Nordklang (CH)

ROSA er medstifter af Nordklang og samarbejder
med Nordklang om kuratering, booking og logistik.

Strøm (DK)

ROSA er stifter af Strøm, varetager formandsposten
for bestyrelsen og leverer regnskabs- og bogholderiydelser til Strøm. Idé og formål med Strøm er udviklet
af ROSA - men realiseret i et selvstændig juridisk format.

Dansk Musik i Kina (CN)

ROSA yder økonomisk tilskud til projektet, og samarbejder med JazzDanmark og ekstern projektledelse
om koordinering og gennemførelse af projektet.

Samarbejdsprojekt med Music PEI ROSA stod for udvælgelse af dansk kunstner, hono(CA)
rering af dansk og canadisk kunstner ifm. danske
koncerter og praktisk gennemførelse af disse i forbindelse med dansk-canadisk musik-udvekslings-projekt. Canadiske Music PEI håndterede honorering og
praktisk gennemførelse af tilsvarende koncerter i Canada.
JaJaJa (UK)

Fællesprojekt med MXD som projektleder. ROSA
yder sparring og rådgivning.

Rytmisk/klassisk koncert, Malmø

ROSA forestod udvælgelse af optrædende kunstnere,
og praktisk håndtering (præproduktion og dele af
produktion) af koncert med danske og nordiske
kunstnere ifm. Nordisk Ministerråds store kulturpolitisk møde for kulturledere i Norden.

DFDS-prisen, (DK)

Prisen overrækkes på SPOT Festival. ROSA er sekretariat for arbejdet med kuratering, forberedelse og afvikling. DFDS betaler udgifterne forbundet med prisen.

Alle ovenstående projekter undtagen Radio Folk inkluderede showcase- eller koncert-muligheder for de deltagende orkestre og solister, og har dermed bidraget til adgangen til relevante
koncert- og showcase-muligheder i ind- og udland.
På den baggrund anser vi målet for opfyldt.
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Sæsonen, der afvikles i samarbejder med det regionale spillested Musikhuzet i Rønne. ROSA og Musikhuzet leverer mandskab til afvikling og ROSA står for
al fundraising og endeligt regnskab.
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Ledelsesberetning

Resultatmål 2.2
Danske rytmiske musikere har adgang til nye, voksende og vedvarende nationale publikumssegmenter, som stimulerer de udøvende musikeres kunstneriske og kommercielle virke, og
som ligeledes formidler oplevelsen af den levende musik til nye publikummer.
Redegørelse

I forhold til sidstnævnte har ROSA i 2018 gennemført en række projekter som har nye publikumsmiljøer i sigte. Det gælder eksempelvis Días Nórdicos’ præsentation af danske orkestre
og solister for spansk og sydamerikanske publikummer, det gælder E-turs fokus på kommende
generationer af musikforbrugere via landets efterskoler (i en spørgeskemaundersøgelse blandt
de deltagende orkestre i 2018-udgaven af E-tur svarer samtlige orkestre (100%) eksempelvis,
at E-tur har givet dem ‘adgang til nye publikummer’).
I starten af 2018 igangsatte ROSA i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening (BL) et
nyt projekt kaldet Musik på Hjemmebane, hvis formål er at opdyrke nye publikumsmiljøer
og nye fysiske koncertsteder i landets almennyttige boligforeninger. Første større runde af koncerter blev gennemført med Ester Brohus som optrædende kunstner, og blev så entydigt godt
modtaget i boligforeningerne, at projektet søges videreført i de kommende år.
Nordklang har igennem en årrække givet danske orkestre adgang til nye publikumsmiljøer i
GAS-landene, og det var også tilfældet i 2018. RockCruise stiller en helt unik koncertscene til
rådighed for danske orkestre, en scene som udfordrer idéen om, hvad et spillested kan og skal
være - både for orkestre og publikum.
Udenfor Sæsonen præsenterede nye og mere etablerede danske kunstnere overfor et bornholmsk publikum, som i flere kunstneres tilfælde aldrig havde været besøgt før, og den grønlandske udgave af projektet introducerede kunstnerne til et - for de fleste deltagere - nyt grønlandsk publikum.
På baggrund af ovenstående anses målet for opfyldt.
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ROSA har metodisk arbejdet for en ekspansion af danske rytmiske musikeres publikums-adgang igennem en årrække. Det gælder både i forhold til formidling af viden om musikken via
egne kommunikationskanaler som nyhedsbreve, hjemmeside m.v., og det gælder via projekter
og aktiviteter som direkte kan bringe musikken ud til nye publikumssegmenter.
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OPGAVE 3: TILSKUDSVIRKSOMHED
Afrapportering på operationelle mål, nøgletal og indikatorer
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Resultatmål 3.1
Mulighederne for at danske solister og orkestre inden for rock og beslægtede genreområder
deltager i udviklende projekter i ind- og udland styrkes gennem ROSA’s kvalificerede økonomiske tilskud til relevante aktiviteter.
Redegørelse

Derfor tilstræber ROSA også at genreorganisationens puljer undgår at låse ansøgere fast med
for specifikke krav til, hvilke typer af projekter og turnéer der kan søges til. Udgangspunktet for
tilskudsvirksomheden er ansøgers behov mere end det er ROSAs prædefinerede rammer.
En række metodiske valg har altid været dominerende i ROSAs tilskudsvirksomhed:
●

ROSAs tilskuds-struktur er simpel og letforståelig for musiklivets operatører.
● ROSAs tilskudspuljer justeres løbende, så relevans for musiklivets operatører sikres.
● ROSAs tilskudshåndtering er fleksibel, empatisk og ikke-bureaukratisk - men samtidig lagt i faste administrative rammer, hvis mål er at sikre, at tilskud altid håndteres
på forsvarlig vis af både ansøgere og ROSA.
I de senere år har ROSAs tilskudsvirksomheds primære fokus været international tilstedeværelse for dansk musik. Således har institutionen i 2018 opereret med to puljer:
International transportstøtte
Formålet med ordningen er at styrke den danske talentmasse performativt og samtidig understøtte efterspørgslen på den enkelte ansøger. Ansøger skal dokumentere seriøs efterspørgsel
og konkrete aftaler med internationale koncertarrangører. Ansøgninger skal have vedhæftet et
realistisk budget.
Der ydes støtte til internationale transport- og rejseudgifter.
Ansøgningerne behandles administrativt af et 3-mands udvalg.
Hvem kan søge:
Talentfulde bands og solister, der har planlagt og aftalt større eller mindre turnevirksomhed i
udlandet - primært Europa.
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Tilskudsvirksomhed er ikke bare en isoleret del af ROSAs drift, men også et (blandt mange)
væsentligt metodisk greb til at møde artister og bands på deres egne præmisser. Tilskudsvirksomhed giver med andre ord ROSA adgang til at følge et orkesters karriere meget tidligt, og
giver en naturlig kommunikativ snitflade mellem orkestrene og ROSA, som bidrager til ROSAs
samlede overblik over genreområdet.
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Ledelsesberetning

National og international projektstøtte
Projektstøtten ydes til koncertprojekter, der markant understøtter international branding og
udvikling af dansk musik eller styrker den nationale udvikling af det kunstneriske genreområde, som ROSA håndterer.
Puljen kan søges af solister, bands og ikke-kommercielle organisationer, foreninger og grupper.
Tilskud fra denne pulje kan opnås enten gennem ansøgning eller ved henvendelse fra ROSA.
Ansøger skal skriftligt godtgøre formål og forventninger til projektet samt medsende budget.
Ansøger skal derudover være indstillet på at besvare projektfaglige spørgsmål såvel telefonisk
som skriftligt.

Statistik for tilskud til international transportstøtte 2018
ROSAs internationale transportstøtte-ordning modtog 74 ansøgninger, bevilligede tilskud til
62 ansøgere og medvirkede til at generere 432 koncerter med danske orkestre i 45 lande (AT,
AU, BE, BG, CA, CH, CN, CO, CZ, DE, EE, ES, ET, FI, FN, FO, FR, HR, HU, IE, IS, IT, JP, LT,
LU, LV, MM, MN, NL, NO, NZ, PL, PO, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, Skotland, TW, UK, US,
Wales). Udvidet, samlet statistik for ROSAs internationale transportstøtte til danske orkestre
og solister i 2018 fremsendes gerne.

Tilskudspuljernes relevans og tilgængelighed
På baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt modtagerne af tilskud fra ROSAs to ovennævnte puljer, svarer godt 69% ‘rigtig meget’ og knapt 20% ‘meget’ til spørgsmålet, om ‘ROSAs
tilskud [har] betydning for jeres mulighed for at turnere i udlandet’. Modtagerne af tilskud fra
ROSAs tilskudsordninger vurderer med andre ord meget markant, at tilskudsordningerne gør
en forskel i forhold til at kunne turnére i udlandet.
I snit genererer ROSAs tilskud til orkestres turné i udlandet godt 7 koncertjobs pr. tilskud ifølge
orkestrene selv.
Som en tilskudsmodtager reflekterer over ROSAs tilskuds betydning for orkestrets internationale turnéaktiviteter: ‘Det var dejligt med støtte til et projekt, som var blevet dyrt uden. Det har
tilmed betydet, at vi har fået rigtig gode kontakter i Japan, som gør at vi kan komme derover
igen, når vi udgiver vores nye album.’
I gennemsnit har ROSA pr. turné udbetalt kr. 6.006 til hvert tilskudsmodtagende orkester i
2018.
På baggrund af ovenstående anses målet for opfyldt.
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Hvem kan søge:
Solister, bands og ikke-kommercielle organisationer/foreninger/grupper.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ledelsesberetning

Resultatmål 3.2
ROSA har en optimal og gennemsigtig tilskudsadministration til gavn for ansøgerne.
Redegørelse
En spørgeskema-undersøgelse blandt modtagerne af tilskud fra ROSA viser, at godt 86% af alle
tilskudsmodtagere svarer ‘rigtig meget’ og knapt 14% svarer ‘meget’ til spørgsmålet: ‘Hvor
tilfredse er I med sagsbehandlingen af jeres ansøgning?’.

På spørgsmålet ‘Hvor tilfredse er I med ROSAs information om støttemuligheder?’ svarer godt
58% ‘rigtig meget’, mens knapt 28% svarer ‘meget’ og knapt 14% svarer ‘hverken-eller’ (middel/neutralt). Langt den overvejende del af modtagerne af tilskud fra ROSA vurderer med andre
ord, at der er et passende niveau af information om støttemuligheder, kriterier m.v. for ROSAs
puljer.
På denne baggrund vurderes det, at målet er opfyldt.
OPGAVE 4: INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED
Afrapportering på operationelle mål, nøgletal og indikatorer

Operationelt mål,
nøgletal og indikatorer
Institutioner ROSA
yder indtægtsdækket
konsulentvirksomhed
for
ROSAs administrative konsulent-ydelser har relevans for
både de eksterne operatørers og ROSAs
virke, og samarbejdet
bidrager til ROSA på
både økonomiske, erfaringsmæssige, samarbejdsmæssige og
netværksmæssige niveauer.

B2017

R2017

B2018

R2018

B2019

R2019

B2020

R2020

3

3

3

3

3

3

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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ROSAs tilskudshåndtering vurderes med andre ord meget tilfredsstillende af tilskudsmodtagere.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ledelsesberetning

Resultatmål 4.1
ROSA er en relevant, seriøs og effektiv samarbejdspartner i forhold til løsningen af eksterne
musikorganisationers konkrete administrative problemstillinger, udfordringer og potentialer.
ROSA varetager kun indtægtsdækket virksomhed, som også bidrager til at udvikle og sikre
ROSA’s øvrige virksomhed.
Redegørelse

De udførte ydelser afregnes direkte med de to organisationer, således at omkostningerne forbundet med udførelsen af arbejdet fuldt dækkes af organisationerne.
Der er i samtlige tre organisationers tilfælde tale om arbejde, som ROSA har betydelig ekspertise i udførelsen af. ROSA kan derfor - udover selve det konkrete arbejde - fungere som kompetent sparringspartner indenfor opgaveområderne med de tre eksterne organisationer.
Samtidig gælder det, at udførelsen af arbejdet også bidrager til ROSAs samlede kompetenceniveau: des flere forskellige organisationer arbejdet udføres i, desto større erfaringsopsamling
- og dermed også desto større muligheder for at udvikle nye metodiske greb i arbejdet, bedre
overblik og evne til at forstå og reagere på arbejdets indhold og data.
På denne baggrund vurderes det, at målet er opfyldt.
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ROSA - Dansk Rock Samråd har også i 2018 udført indtægtsdækket virksomhed (konsulentarbejde) for en række organisationer. Det drejer sig om administrativt og journalistisk arbejde for
MXD - Music Export Denmark, om administrativt og regnskabsmæssigt arbejde for Strøm Festival, og om booking, planlægning, formidling og produktion for SPOT Festival.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Nøgletal

Operationelt mål,
nøgletal og indikatorer

R2014

R2015

R2016

Større rådgivningsprojekter
Seminarer, workshops m.fl. planlagt
af ROSA

9

6

6

Seminarer om ny
musik for spillesteder m.fl.
Seminarer, workshops m.fl. som
ROSA deltager i

14

10

11

B2017

R2017

R2018

1

5

5

8

10

11

0

0

0

5

19

18
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Opgave 1: Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed
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ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Nøgletal

Operationelt mål,
nøgletal og indikatorer

R2014

R2015

R2016

B2017

R2017

R2018

Projekter i ind- og
udland

20

29

25

4

26

21

2

9

12

Projekter i samarbejde med spillesteder m.fl., som
styrker danske
vækstlagsorkestre
Aktivt deltagende
efterskoler

20

21

27

29

22

25

Antal efterskolekoncerter

58

54

58

50

47

51

5.000

5.542

7.062

3

3

3

850

820

760

Ja

Ja

Ja

Antal publikummer, efterskole-koncerter
Koncerter i samarbejde med DFDS

5

4

3

Antal publikummer
til koncerter præsenteret i samarbejde med DFDS
Orkestre fra andre
genreområder præsenteres på efterskoler

Ja

Ja

Ja
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Opgave 2: Projektvirksomhed
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ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Nøgletal

Opgave 3: Tilskudsvirksomhed

Operationelt mål,

R2014

R2015

R2016

B2017

R2017

R2018

nøgletal og indikatorer
Orkestre og projekter

53

59

60

50

55

72

der modtager tilskud fra

ROSAs tilskudshåndte-

Ja

Knapt 92%
svarer ‘rigtig meget’.
Godt 8%
svarer
‘middel’.

Godt 86%
svarer ‘rigtig meget’.
Knapt 14%
svarer ‘meget’.

Ja

75% svarer
‘rigtig meget’, og
25% svarer
‘meget’ til
spørgsmålet: Har ROSAs tilskud
betydning
for jeres
mulighed
for at turnere i udlandet?
Tilskudsordningerne modsvarer med
andre ord
orkestrenes
behov for
tilskud - og
er dermed
tidssvarende.

Godt 69%
svarer ‘rigtig meget’,
og knapt
20% svarer
‘meget’ til
spørgsmålet: Har ROSAs tilskud
betydning
for jeres
mulighed
for at turnere i udlandet?
Tilskudsordningerne modsvarer med
andre ord
orkestrenes
behov for
tilskud - og
er dermed
tidssvarende.

Ja

Ja

ring opleves af slutbrugerne som overvejende
let tilgængelige

ROSAs støtte-former og
-krav opleves af slutbrugerne som tidssvarende, dynamiske og
fleksible

ROSA baserer blandt

Ja

Ja

Ja

Ja

andet udviklingen af
egne støttestrukturer på
slutbruger-respons og
dialogiske evalueringer
med brugerne af ROSAs
tilskudssystemer
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ROSA

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Nøgletal

Operationelt
mål,
nøgletal og indikatorer

R2014

R2015

R2016

B2017

R2017

R2018

Institutioner ROSA
yder indtægtsdækket konsulentvirksomhed for

3

2

2

3

3

3

ROSAs administrative konsulent-ydelser har relevans for
både de eksterne
operatørers og ROSAs virke, og samarbejdet bidrager til
ROSA på både økonomiske, erfaringsmæssige, samarbejdsmæssige og
netværksmæssige
niveauer.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Opgave 4: Indtægtsdækket virksomhed
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ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

Not
e

10
11
12
7A

7B

7C
7D
7E
7I
7K

7L
7N
70
7Q
7R
7T
7U

7V

7X

7Y
7Z

13
14
15

Udgifter
Lønudgifter
Administrationsudgifter
Produktionsudgifter
Tilskudsvirksomhed
”International projektstøtte”
Tilskudsbetaling
”International Transportstøtte”
Tilskudsbetaling
”N-Puljen”
Projekter indland
Projekt ”Efterskoleturneen”
Projekt ”Pop-Pilot”
Projekt ”Folk på Spot”
Projekt Projekt ”Spot on Denmark c/o pop”
Projekt ”DFDS, Rock Cruise”
Projekt ”Den elektroniske pulje”
Tilskudsudbetalinger
Projekt ”MaMa Event Paris
Projekt ”Tallinn Music Week”
Projekt ” Días Nórdicos”
Projekt ”International Netværksog udviklingsworkshop”
Projekt “The Swedes Are Coming”
Projekt “Un petite juleNETWORKING”
Projekt “SPOT Calling on Tour”
SPOT On Denmark in Poland
SPOT City Calling
Aktivitet Folkemusikken
Lokaleudgifter
Øvrige udgifter
Finansielle udgifter
Udgifter i alt
Årets resultat

2017

2016

4.579.577
726.715
370.778

4.995.367
400.000
1.932.500

4.948.796
463.883
482.707

5.032.705
409.860
1.663.127

321.994

587.461

464.449

408.610

320.572

-

251.943

238.516

55.000
341.544
265.522
349.802
-

-

142.772
444.621
320.240
-

182.217
507.719
523.337
73.126

284.973
599.761

-

322.217
112.500
-

267.655
65.755
205.000
1.018.441
237.081
480.924
567.419

-

-

130.748

171.250
-

-

-

136.734

134.198
135.000
21.429
497.129
243.573
9.240

576.864
210.000
1.000

134.862
142.725
221.047
597.285
267.125
117

630.241
655.685
203

9.256.807

8.703.192

9.584.771

13.338.871

264.014

-34.969

170.270

-141.393

-
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Resultatopgørelse ROSA - SAMLET

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Resultatopgørelse ROSA - SAMLET

Not
e

Resultatet anvendes således:
Overførsel til næste år
Reserveret til istandsættelse
264.014

-34.969

2017

2016

130.270
40.000

-141.393
-

170.270

-141.393
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Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen
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ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

Not
e

10
11
12
7A

7B

7C
7D
7E
7K
7L
7N
7Q
7R
7S
7T
7U

7V

7X

7Y
7Z

13
14
15

Udgifter:
Lønudgifter
Administrationsudgifter
Produktionsudgifter
Tilskudsvirksomhed ”International projektstøtte”
Tilskudsudbetaling ”International Transportstøtte”
Tilskudsudbetaling ”N-Puljen”
Projekter indland
Projekt ”Efterskoleturneen”
Projekt ”Pop-Pilot”,
Projekt CO POP, Køln
Projekt ”DFDS, Rock Cruise”
Projekt ”Den elektroniske pulje”
Projekt ”MaMa Event, Paris”
Projekt ”Tallin Music Week”
Projekt ”Spot OnLine”
Projekt ”Días Nórdicos”
Projekt ”International Netværksog udviklingsworkshop”
Projekt “The Swedes Are Coming”
Projekt “Un petite juleNETWORKING”
Projekt “SPOT Calling on Tour”
SPOT On Denmark in Poland
SPOT City Calling
Aktivitet Folkemusikken
Radio Folk
Lokaleudgifter
Øvrige udgifter
Finansielle udgifter
Udgifter i alt
Årets resultat

2017

2016

1.924.124
586.954
370.778

2.138.717
249.650
1.932.500

2.557.796
269.883
482.707

2.348.442
84.689
660.662

321.994

587.461

464.449

408.610

320.572
55.000
341.544
265.522
349.802
284.973
599.761

-

251.943

238.516

142.772
444.621
320.240
322.217
112.500
-

182.217
507.719
523.337
267.655
65.755
205.000
237.081
480.924
567.419

-

-

130.748

-

-

-

136.734

-

134.198
135.000
21.429
497.129
243.573
9.240

576.864
210.000
1.000

134.862
142.725
221.047
597.285
267.125
117

515.141
655.685
203

6.461.593

5.696.192

6.999.771

7.949.055

264.014

-34.969

170.270

5.257
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Resultatopgørelse ROSA - ROCK

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

Not
e

2
6
7U

Indtægter:
Statslige tilskud
Salgsindtægter
International Netværks- og udviklingsworkshop

11
12
7I
7O
7U

13
14

2016

-

-

-

2.057.919
62.525

-

-

-

172.500

-

-

-

2.292.944

-

-

-

418.263
150.171
493.243
73.126
1.018.441

-

-

-

171.250
115.100
-

Udgifter i alt

-

-

-

2.439.594

Årets resultat

-

-

-

-146.650

Indtægter i alt

10

2017

Udgifter:
Lønudgifter
Administrationsudgifter
Produktionsudgifter
Projekt ”Folk på Spot”
Tilskudsbetalinger
Projekt ”International Netværksog udviklingsworkshop”
Lokaleudgifter
Øvrige udgifter
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Resultatopgørelse ROSA - FOLK

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Resultatopgørelse ROSA - Tønder Festival

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

Not
e

2

2017

2016

Indtægter:
Statslige tilskud
Overførte statslige tilskud fra
tidligere år
Tilskud fra private fonde

-

-

-

360.135

-

-

-

119.087
30.000

Indtægter i alt

-

-

-

509.222

12
11

-

-

-

509.222
-

Udgifter i alt

-

-

-

509.222

Årets resultat

-

-

-

-
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Udgifter:
Produktionsudgifter incl. hensættelse DKK
Administrationsudgifter

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

Not
e

6

Indtægter:
Salgsindtægter
Indtægter i alt

10
11

Udgifter
Lønudgifter
Administrationsudgifter
Udgifter i alt
Årets resultat

2017

2016

2.795.214

3.279.430

2.585.000

2.441.000

2.795.214

3.279.430

2.585.000

2.441.000

2.655.453
139.761

2.856.650
150.350

2.391.000
194.000

2.266.000
175.000

2.795.214

3.007.000

2.585.000

2.441.000

-

272.430

-

-
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Resultatopgørelse ROSA - Indtægtsdækket virksomhed

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Balance

31.12.18
DKK

31.12.17
DKK

31.12.16
DKK

387.591

-

244.388

387.591

-

244.388

44.752

44.752

58.834

44.752

44.752

58.834

432.343

44.752

303.222

Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger

935.478
35.884
1.342.100

1.693.238
93.928
791.250

543.227
51.530
2.794.504

Omsætningsaktiver i alt

2.313.462

2.578.416

3.389.261

Aktiver i alt

2.745.805

2.623.168

3.692.483

Note

16

Biler
Materielle anlægsaktiver i alt
Deposita
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt

17
18
19
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AKTIVER

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Balance

31.12.18
DKK

31.12.17
DKK

31.12.16
DKK

95.404
500.000

291.390
40.000

161.120
-

Egenkapital ROSA ROCK i alt

595.404

331.390

161.120

Overførsel fra sidste år
Overført til Tønder Festival
Overført fra overskudsdisponering

-

-

205.150
-58.500
-146.650

Egenkapital ROSA FOLK i alt

-

-

-

198.275

236.139

77.226
20.000
593.816

198.275

236.139

691.042

452.526

441.781

533.571

1.224.600
275.000

1.163.858
450.000

60.478
1.446.272
800.000

Gældsforpligtelser i alt

1.952.126

2.055.639

2.840.321

Passiver i alt

2.745.805

2.623.168

3.692.483

Note

Overført resultat
Reserveret til ROSA 2019

Ordinære projekter overført til næste
år, jf. overskudsdisponering:
Projekter til overførsel:
”Tønder Festival 2016”
”Hensættelse Folk”
”Hensættelse Rock”
Hensættelser i alt

20
21

22

Feriepengeforpligtelse, funktionærerRock
Feriepengeforpligtelse, funktionærerFolk
Kortfristet gæld
Periodeafgrænsningsposter

Eventualforpligtelser.
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PASSIVER

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Egenkapitalopgørelse

ROSA 2019 disponeret således:
Istandsættelse ( Rosas, kontorlokaler jf.
lejekontrakt)
Digital formidling
Nyt ansøgningssystem ( Fælles, genreorganisationer)
FestivAll
Konference med spillesteder
Danmark Dejligst ( Opstartsomkostninger)

Overført
resultat

40.000
460.000

291.390
-195.986

500.000

95.404

125.000
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Egenkapitalopgørelse for 01.01.18 –
31.12.18
Saldo 01.01.18
Forslag til resultatdisponering

Reserveret til
ROSA 2019

200.000
25.000
50.000
25.000
75.000

500.000
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ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens modelregnskab for
modtagere af driftstilskud.
Regnskabet opfylder som minimum kravene i årsregnskabsloven til regnskabsklasse A-virksomheder og almindeligt anerkendte retningslinjer. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.
Budget

RESULTATOPGØRELSE
Indtægtskriterium
Indtægter i form af bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen samt andre tilskud medregnes normalt i bevillingsåret. Øvrige indtægter medregnes i det år, hvor fakturering har fundet sted,
hvilket normalt svarer til det tidspunkt, hvor ydelsen har fundet sted.

BALANCE
Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og inventar, herunder it-anskaffelser, excl. biler, afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Biler aktiveres og afskrives fuldt ud over 36 måneder. Eventuel fortjeneste eller tab ved
salg af biler indregnes i årets afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til
imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af
de enkelte tilgodehavender.
Likvide beholdninger
Værdipapirer er indeholdt i likvide beholdninger. Værdipapirer er opført til kursværdi.
Gældsforpligtelser
Gæld indregnes til nominel værdi.
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Det medtagne budget er det i 2018 til Slots- og Kulturstyrelsen indsendte budget. Budgettal
under særlige projekter, note 7, er de særskilte tilrettede projektbudgetter.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

2. Statslige tilskud
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, driftstilskud,
Rock
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, driftstilskud,
Folk
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Tønder Festival
Øvrige tilskud fra staten
SKMP10.2016-0003. PoP-Pilot
SKMP90.2017-0048. Pop Pilot
SKMP10.2016-0118.
SPOT Calling on Tour
SKMP10.2016-0005.
Handelsmission Stockholm
SKMP10.2016-0006.
The French Are Coming
SKMP10.2016-0011. International netværks og udviklingsworkshop for Folk, World og Pop
SKMP10.2016-0010.
Días Nórdicos **
SKMP10.2016-0007.
SPOT on Denmark in Poland **
Overført til/fra senere perioder**

2017

2016

4.027.398

3.971.793

3.971.793

3.948.104

-

-

-

2.057.919

250.000

250.000
-

-

360.135

200.000

-

-

-

50.000

-

-

-

100.000

-

-

-

125.000

-

-

-

75.000

-

300.000

-

300.000

-

150.000
-

-

150.000
-450.000

-

4.727.398

4.221.793

4.521.793

6.366.158
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ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

Salgsindtægter – ROSA
FOLK
Int. Netværks- udviklingsworkshop, FOLK, World, Pop
Bevillinger vedr. 2016 tilbageført
Hensættelser vedr. 2015, tilbageført
Egenindtægter

Salgsindtægter - Indtægtsdækket virksomhed
SPOT, administration og projektydelse
MXD, administration
MXD, journalistydelser
Strøm, administration m.m.
Folk Spot Denmark
Konsulent og PR, SPOT
VM i Sejlsport

Salgsindtægter samlet

2017

2016

-

-

-

5.000
-

-

-

-

32.068
25.457

-

-

-

62.525

2.080.000
215.000
30.000
80.000
70.000
160.000
160.214

-

2.080.000
215.000
0
80.000
50.000
160.000
-

2.200.000
191.000
50.000
-

2.795.214

3.279.430

2.585.000

2.441.000

2.975.982

4.164.430

3.554.763

3.536.180

-
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Noter til resultatopgørelsen

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

2017

2016

-

315.000

540.000

-

-

165.000

25.000

Indtægter i alt

260.000

-

480.000

565.000

Udgifter:
Støtteudbetalinger i diverse
udenlandske arrangementer,
projekter m.v.

321.994

-

464.449

408.610

Udgifter i alt

321.994

-

464.449

408.610

Resultat

-61.994

-

15.551

156.390

7 B Tilskudsudbetaling ”International transportstøtte”
ROSA ROCK
Indtægter:
Afsat til tilskud fra Statens
Kunstfonds Projektstøtteudvalg
for Musik (indeholdt i note 2)

270.000

-

270.000

310.000

Indtægter i alt

270.000

-

270.000

310.000

Udgifter
Støtteudbetalinger

320.572

-

251.943

238.516

Udgifter i alt

320.572

-

251.943

238.516

Nettoresultat

-50.572

-

18.057

71.484

7. Specifikation af særlige
projekter

260.000
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7 A Tilskudsvirksomhed
”International projektstøtte
” ROSA ROCK
Indtægter
Afsat til tilskud fra Statens
Kunstfonds Projektstøtteudvalg
for Musik (indeholdt i note 2)
Overførte midler fra Statens
Kunstfonds Projektstøtteudvalg
for Musik 2016

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

2017

2016

7 C Projekter indland
Indtægter
Hjemmebane
Århundreds Festival
Live Music Summit
Be Nordic Milano
DMA Blues
Strøm

116.993
32.211
2.614

-

0
11.560
90.000
25.375
36.809
7.070

-

Indtægter i alt

151.818

-

170.814

-

Udgifter
Deltagelse i diverse indenlandske arrangementer, herunder:
Nordic SPOT, DMA Blues,
Udenfor Sæsonen, Strøm, Folkemødet Bornholm, Arctic Sounds
på Grønland.

341.544

-

142.772

182.217

Udgifter i alt

341.544

-

142.772

182.217

-189.726

-

28.042

-182.217

Nettoresultat
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ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

7 D Projekt ”Efterskoleturneen”
Indtægter
Afsat til tilskud fra Statens
Kunstfonds Projektstøtteudvalg
for Musik (indeholdt i note 2)
Overført fra tidligere år
Efterskoler (46 stk.),
deltagergebyr
Tilskud ROSA FOLK

300.000
-

-

2017

2016

300.000
5.834

300.000
5.553
174.000
34.000

156.000
-

-

140.000
-

Indtægter i alt

456.000

-

445.834

513.553

Udgifter
Honorarer
Provision
Forplejning
KODA
Transport
Markedsføring, PR, løn
Lydteknikere (honorar/løn)
Andre udgifter:
Leje af udstyr m.m.
Projektledelse
Revision

211.740
10.800
5.288
25.180
33.804
15.000
45.000
28.059
80.000
-

-

199.600
14.400
3.941
20.070
33.610
20.000
50.000
23.000
0
80.000
0

234.600
1.677
33.273
42.684
35.400
50.000
25.085
80.000
5.000

Udgifter i alt

454.871

-

444.621

507.719

829

-

1.213

5.834

Nettoresultat
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ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

7 E Projekt ”Pop-Pilot”
Indtægter
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik,
Tilskud, SKMP90.2017-0048
(indeholdt i note 2)
Deltagerbetaling
Kommunalt tilskud
Overført tidligere år
Øvrige indtægter, Fonde og
Organisationer

2017

2016

250.000
31.080
150.000
-

250.000
40.500
150.000
-

200.000
22.240
83.000
15.000

250.000
47.000
150.000
-

55.000

40.500

-

90.000

486.080

490.500

320.240

537.000

226.500
95.000
7.767
0
15.000
42.001
51.591

217.500
95.000
4.000
3.000
37.000
66.000

117.000
95.000
378
0
15.000
36.300
-

240.250
95.000
4.296
0
15.000
46.587
-

33.529
8.000
2.978
735

45.000
7.000
1.250

51.864
2.291
0
0

99.221
6.543
15.000
1.440

Udgifter i alt
Resultat til tilbagebetaling

483.101
2.979

-

317.833
2.407

523.337
13.663

I alt

486.080

475.500

320.240

523.337

Indtægter i alt

Udgifter
Honorarer, instruktører, storesøstre, andet
Projektledelse
Køb og leje af udstyr
Tekniker
Administration, regnskab
PR og marketing
Bespisning
Transport, instruktører, storesøstre, sekretariat
Evaluering
Andel af egenfinansiering
Diverse udgifter
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Noter til resultatopgørelsen

7 E Afrapportering for Pop-Pilot 2018
Journalnummer: SKMP90.2017-0048

Pop-Pilot er musiklejre for piger i alderen 13-16 år. Lejrene skal stimulere pigers interesse for
musik og bidrage til, at der på den lange bane kommer flere kvindelige udøvende - hvad enten
det er som komponister, musikere eller formidlere. Pop-Pilot var i 2012 den første af sin slags i
Danmark. Initieret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg For Musik og med ROSA som
operatør skal Pop-Pilot musik-lejrene skabe et frirum, hvor deltagernes musikinteresse og glæde kan blomstre. Her kan pigerne få lov til at eksperimentere og prøve kræfter med musikken på egne præmisser i et trygt og imødekommende miljø. Etablerede kvindelige musikere er
tilknyttet som instruktører, der inspirerer og engagerer deltagerne.
Formålet med Pop-Pilot er at skabe et alternativt læringsrum, der er baseret på børn/unges
egen aktive og skabende medvirken omkring musikken. Projektet har fokus på selvstændighed, rollemodeller, fællesskaber, mangfoldighed og selvfølgelig musik og egne kompositioner.
Pop-Pilot er et veldokumenteret projekt, der på baggrund af evalueringer samt tilbagemeldinger fra deltagere og instruktører, entydigt peger på, at konceptet kan noget helt særligt med
hensyn til at forløse de unges aktive interesse for musik og stimulere deres lyst til at kaste sig
ud i ting de ikke troede, de turde eller kunne.
I 2018 blev Pop-Pilot afholdt:
1. i Thisted Kommune i samarbejde med KulturRummet og Thisted Musikskole.
2. på Amager i samarbejde med Ama’r Børnekulturhus, Øvelokaleforeningen RUSK og
spillestedet Beta.
3. i Fredericia i samarbejde med Ungdommens Hus.
Alle de ovenfor nævnte samarbejdspartnere har i slutningen af 2018 bekræftet fortsat samarbejde og dermed også værtsrollen for Pop-Pilot 2019. Dog har Ama’r Børnekulturhus og Ungdommens Hus i Fredericia meldt, at de ikke har mulighed for at afsætte samme økonomiske
midler til projektet i 2019, som de afsatte i 2018. En økonomisk udfordring for projektet, som
p.t. forsøges imødekommet i projektledelsen via en række nye tiltag.
Femten kvindelige, professionelle musikere har været beskæftiget som instruktører, lydteknikere, rollemodeller og inspirationskilder i Pop-Pilot 2018. Derudover har lejrene i alt haft seks
‘storesøstre’, som har taget sig af praktiske og sociale aktiviteter undervejs. Storesøstrene har
i 2018 været unge kvinder, der fremadrettet ønsker at arbejde med hhv. formidling/kommunikation inden for musikområdet, som udøvende musikere eller tidligere Pop-Piloter. De har alle
bidraget til en af Pop-Pilots visioner: at engagere flere kvinder i musikområdet, ved at være
‘gode eksempler’ for deltagerne på lejrene, og har alle bidraget til Pop-Pilots idé om fødekæde.
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Generelt om Pop-Pilot

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Noter til resultatopgørelsen

Opsamling fra intern evaluering

●

der er vist interesse fra deltagerne vedrørende en alumni uge eller weekend i løbet af
året, hvor de kan have mulighed for at spille sammen igen og have et eventuelt fokus
på udvidet sangskrivning og produktion

●

erfaring gennem årene viser, at det er hensigtsmæssigt, at de fysiske rammer og faciliteter er samlet under samme tag

●

de løbende instrument- og sangskrivningsworkshops viser, at deltagerne bliver stimuleret og giver dem redskaber til selv at komponere og skabe musik - både under lejren,
men også efter lejren er afsluttet, hvilket understøttes af tilbagemeldingerne fra de deltagende piger selv

●

tidligere udgaver af Pop-Pilot har haft besøg af en gæstelærer (eksempelvis Ihan Haydar
fra LIGA), hvilket af økonomiske årsager ikke var tilfældet i 2018. Vi har fået positive
tilbagemeldinger på dette fravalg fra både deltagere og instruktører, da begge parter
mener, at forholdet mellem de to styrkes af, at instruktørerne selv holder oplæg om deres egne karrierer. Det giver deltagerne et realistisk syn på det at arbejde som musikere, da instruktørerne deler både positive og negative sider ved arbejdet

Igen i år kan vi konstatere, at Pop-Pilot blot er en lille brik i et stort puslespil, som år efter år
sætter kønsbalance inden for musikområdet på dagsordenen. Vi tillader os at se en udvikling
på området - især i år - idet flere og flere (nationale og internationale) festivaler og spillesteder
arbejder med målsætninger om at booke flere kvindelige artister og dermed bidrage til en bedre
kønsbalance i musiklivet.
Samtidig etableres i disse år flere organisationer med kønsbalance i musikken som agenda,
eksempelvis Keychange/PRS Foundation og Women in Live Music.
I de år Pop-Pilot har eksisteret har vi derfor iagttaget en positiv udvikling i omfanget og receptionen af diskussionen om kønsbalance i musikken: emnet diskuteres i stigende grad i det
offentlige diskussionsrum, og diskussionen er blevet klart mere legitim at bringe i spil.
Vi glæder os over at være en del af denne udvikling til gavn for kunst og kultur specielt og for
diversitet og mangfoldighed i samfundet generelt.
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Den interne evaluering af Pop-Pilot 2018 involverede projektets tilknyttede instruktører og storesøstre, og forsøgte at samle op på dette års erfaringer og observationer på Pop-Pilot lejrene.
Den interne evaluering berørte blandt andet følgende punkter:

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Noter til resultatopgørelsen

Deltager-evaluering
Der blev i efteråret 2018 udsendt et spørgeskema til alle Pop-Pilot deltagere, hvoraf 30 responderede. Besvarelserne giver et udmærket indblik i, hvad Pop- Pilot har betydet for deltagernes
fremadrettede interesse for musik og komposition.

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

2017

2016

7 I Projekt ”Folk på SPOT”
Udgifter
Honorarer
Produktionsudgifter

-

-

-

38.000
35.126

Udgifter i alt

-

-

-

73.126

-

-

-

225.000

-

-

-

26.770

7 K Projekt ”C/O POP Køln”
Indtægter
Tilskud projektstøtteudvalget
MXD eksportstøtte til bands og
branchefolk)
Egenfinansiering fra bands og
branchefolk
Arbejdstimer ROSA og MXD

-

-

-

26.770
18.200

Indtægter i alt

-

-

-

296.740
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Overordnet viser spørgeskemaet at 87% af respondenterne i ‘meget høj’ eller ‘høj’ grad
har fået mere lyst til at spille musik efter at have været med i Pop-Pilot. Det kan
altså konstateres, at Pop-Pilot påvirker respondenternes musikvaner og -interesse. Derudover
mener 97% af respondenterne, at instruktørerne og storesøstrene inspirerer dem
til at spille musik, når de er kommet hjem fra lejren. Instruktørerne og storesøstrene
fungerer således som rollemodeller og inspirationskilder, hvilket er en af projektets klare visioner.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

2017

2016

7 N Projekt ”Den elektroniske pulje”
Indtægter
Overført fra 2017
Afsat tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
musik (indeholdt i note 2)

-

-

23.348

28.348

-

-

200.000

200.000

Indtægter i alt

-

-

223.348

228.348

Udgifter
Projektstøtte

-

-

112.508

205.000

Udgifter i alt

-

-

112.508

205.000

Resultat

-

-

110.840

23.348

-

-

-

7 O Tilskudsbetalinger,
ROSA FOLK
Projektpuljen
International live-aktivitetsstøtte
Branche Puljen
Anden uddelt støtte

-

-

-

736.906
8.564
-

Udgifter i alt

-

-

-

1.018.441

272.971
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Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

7 Q Projekt ”MaMa Event
Paris”
Indtægter
MXD
Tilskud, projektstøtteudvalget
SPOT festival 2015 – allokeret
budget til Jury
A1. MXD eksport støtte til
Bands
A2. Egenfinansiering til Bands
B1. MXD eksportstøtte til danske branchefolk
B2. Egenfinansiering danske
branchefolk

2017

2016

-

-

-

50.537
150.000

-

-

-

-

-

-

-

15.361
15.361

-

-

-

2.911

-

-

-

2.911

-

-

-

237.081

-

-

-

35.000
10.000
18.239
8.000
2.981
41.434
2.500
4.141
12.084
30.722

-

-

-

66.158

-

-

-

5.822

Udgifter i alt

-

-

-

237.081

I alt

-

-

-

0

Indtægter i alt

Udgifter
Projektledelse
Administration og regnskab
Produktion (lyd, lys etc.)
Marketing
Pr - Frankrig
Catering reception
PR og sociale medier - DK
Social Media markedsføring
Lokal fotograf
Dokumentation og reportage (til
Mxd.dk og ROSA.org)
Transport og ophold MXD Crew
Jury på SPOT festival
Transport og ophold bands
Transport og ophold franske
branchefolk
Transport og ophold danske
branchefolk
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Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

7 R Projekt ”Tallin Music
Week”
Indtægter
MXD
Tilskud Projektstøtteudvalget
Egenfinansiering (MXD Bands)
Transport og Ophold, organisationer
Støtte til band og branchefolk
fra WMD, JD og MXD
Arbejdstimer: WMD, JD, ROSA
og MXD

2017

2016

-

-

-

21.527
300.000
17.460

-

-

-

16.463

-

-

-

67.724

-

-

-

57.750

-

-

-

480.924

-

-

-

60.000
20.000

-

-

-

138.127
60.050

-

-

-

59.814

-

-

-

85.183

-

-

-

57.750

Udgifter

-

-

-

480.924

I alt

-

-

-

-

Indtægter i alt

Udgifter
Projektledelse, MXD
Admin. og regnskab
Samlet produktion (koncerter,
networking)
Marketing og PR
Transport og ophold, organisationer
Transport og ophold bands og
branchefolk
Arbejdstimer, WMD, JD, ROSA
og MXD
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Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

2017

2016

7 S Projekt ”SPOT Online”
Indtægter
Statens Kunstfond

-

-

-

-

Indtægter i alt

-

-

-

-

Udgifter
Online kampagner

-

-

-

-

Udgifter i alt

-

-

-

-

Difference overført til 2018

-

-

-

66.388

200.000
144.455
-

370.000
40.000
75.000

-

125.000
92.419
-

300.000

350.000
-

300.000
-300.000

350.000
-

644.455

835.000

-

567.419

83.644
-

105.000
10.000
10.000

-

67.131
10.000
-

-

15.000
120.000
25.000

-

25.000

83.644

285.000

-

102.131

7 T Projekt ” Días Nórdicos”
Indtægter
Lokal Finansiering
Diverse tilskud og fonde
Øvrige indtægter og tilskud
ROSA Egenfinansiering
Tilskud fra Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Musik
SKMP33.2016-0010
Overført til/fra senere perioder
Indtægter i alt

Udgifter
Koncerter i Spanien (6 orkestre) (Madrid og Barcelona)
Rejser og ophold 2017 og 2018
Internationale delegerede
Administration og revision
Markedsføring og kommunikation
Lokal produktion
Preproduktion og projektledelse
Overført til næste side
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Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

2017

2016

Koncerter i Spanien (6 orkestre) (Madrid og Barcelona fortsat
Overført fra forrige side
Administration, revision m.m.

83.644
-

285.000
-

-

102.131
10.000

Spanien i alt

83.644

285.000

-

112.131

7 T Días Nórdicos - fortsat
Koncerter Sydamerika
Rejser og ophold
Markedsføring, kommunikation
Workshop/branche-aktiviteter/kulturliv
Andel af egenfinansiering 2018
Produktionsomkostninger
Preproduktion og projektledelse
Administration, revision m.m.
Lokal produktion

311.588
82.280

195.000
25.000

-

260.093
13.203

114.049
40.000
15.000
-

30.000
50.000
10.000
240.000

-

6.376
18.835
71.781
65.000
20.000

Sydamerika i alt

562.916

550.000

-

455.288

Udgifter i alt

646.561

835.000

-

567.419

-

-

-

248.940

Lokale arrangørers produktionsomkostninger
Lokal transport, salleje og øvrige
produktionsudgifter afholdes af
lokale arrangører.
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Noter til resultatopgørelsen

Días Nórdicos
Journalnummer: SKMP33.2016-0010
Días Nórdicos er en festival, der præsenterer nordisk kultur i Spanien (siden 2010) og Latinamerika (siden 2014).

Días Nórdicos 2017: Spanien
Espacia Fundacion Telefonica – en kulturscene i Spaniens første ”Skyskraber” i hjertet af Madrid - var rammen om 2017-koncerterne under Días Nórdicos.
●

23. september: Kajsa Vala (DK) (i dobbeltkoncert med svenske Castlewoods)
● 27. oktober: Wangel (Peter Wangel) (DK) + Kaja Gunnufsen (Norge)
● 28. oktober: Julia Clara (AX) + FRUM (FO)
Tre vellykkede (og som vanligt udsolgte) nordiske koncertdage. To af dem med danske indslag:
I september Kajsa Valas folk- og americana-inspirerede musik. Og i oktober Peter Wangel, der
fik prøvet sin musik af i solo-format (han optrådte ellers i elektronisk duo-setup dengang, men
den intime ramme passede godt til denne udgave).
Med FRUM fik spanierne en forsmag på den færøske musiker, hvis karriere kort efter eksploderede specielt på det europæiske/tyske marked, og Aaland var repræsenteret for aller første
gang i Spanien.
2017-programmet viste, at der stadig er stor opmærksomhed og nysgerrighed omkring dansk
og nordisk musik. Sprogbarrieren til trods – kun en lille procentdel er engelsk-kyndige – giver
medie-omtalen og festivalens nyhedsbreve introduktioner ikke blot til den nordiske musik,
men også den nordiske samfundsmodel og kulturpolitik, som til stadighed vækker interesse/skaber beundring i Spanien. Det er en væsentlig del af festivalens brand, og det fungerer
stadig.
Ud over den vanlige tilskueropbakning til dansk og nordisk musik i Días Nórdicos-regi, opnåede arrangementerne også pæn opmærksomhed hos medierne (se link nederst i dette dokument).
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ROSA var med i idéudviklingen af festivalen og har siden starten været samarbejdspartner på
den musikalske side i god, gensidig dialog med de spanske arrangører, kulturmagasinet og sitet Zona de Obras. Det har medført både stor tilskuer-tilstrømning og medieinteresse for de
nordiske navne gennem årene, og der er som hovedregel udsolgt/fuldt hus til de nordiske musikarrangementer, der ses som gode alternativer til den engelsk/amerikanske scenes ellers
overvejende dominans.
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Días Nordicos 2018: Spanien
Årets koncerter i Madrid blev igen præsenteret i Espacio Fundación Telefónica, der bl.a. indeholder en amfi-lignende eventscene, som giver en helt intim fornemmelse mellem musikere
og publikum. Adressen er ”hot” i madrilenske kulturkredse, så der er en forhåndsgiven interesse for arrangementerne – lagt sammen med at Días Nórdicos’ selv har en mailingliste i Spanien og Latinamerika på ca. 80.000 abonnenter, der modtager nyt om festivalens arrangementer såvel som om nordisk kultur. Så de to koncertdage var - som tidligere år – udsolgt.
På programmet i 2018 var:
●

Et genremæssigt bevidst bredt favnende program gående fra såkaldt dreamfolk (Maria Malmø)
over skrøbelig pop (Lea Kampmann), ambient elektro (Da Bartali Crew – netop indstillet til Nordisk Råds Musikpris) samt indie-elektronisk rock (Birdpeople).
Det var første gang Grønland var repræsenteret i Días Nórdicos-sammenhæng og blot anden
for Åland, men sammen med Færøerne er det med til at understrege, at også de mindre nordiske samfund har væsentlige kulturelle stemmer, der gerne vil høres.
Espacio Fundacion telefonica har lavet video-optagelser af koncerterner. Se linkliste nederst i
dette dokument.
Maria Malmø (DK) + Lea Kampmann (FO):
https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/dias-nordicos-2018-lea-kampmann-y-mariamalmo/
Da Bartali Crew (GL) + Birdpeople (AX):
https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/dias-nordicos-2018-da-bartali-crew-y-birdpeople/
I sidstnævnte tilfælde kunne koncerterne ses som opvarmning til Diás Nórdicos-turneen i Latinamerika i december 2018, hvor både Da Bartali Crew og Birdpeople medvirkede.
Klima-talk
Desuden medvirkede ROSA – Dansk Rock Samråd / SPOT Festival i en nordisk-spansk klimadialog torsdag 18. oktober på Espacio Fundacion Telefonica med titlen ”Kultur og bæredygtighed”. Ud over ROSA/SPOT’s leder Gunnar Madsen bestod panelet af Grethe Bergsland (Innovation Norway, Norge), Marta García Haro (spansk Netværk for Bæredygtig Udvikling), María
Sol Mena Rubio (Ayuntamiento de Madrid), Mauro Gil-Fournier (Mares / Vivero de Iniciativas
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Fredag 19. oktober: Maria Malmø (DK) + Lea Kampmann (FO).
● Lørdag 27. oktober: Da Bartali Crew (GL) + Birdpeople (AX).
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Ciudadanas) og José Almansa (CEO og grundlægger af Welever). Moderator var Juana Escudero Méndez (Vicedirektør for FEMP, Institut for Kultur for den spanske sammenslutning af
kommuner og provinser).
For medie-dækning: Se link nederst i dette dokument.
Días Nórdicos 2018: Latinamerika
Días Nórdicos 2018 Latin America endte med at udvikle sig til en hel lille Nordisk kulturuge.
Med koncerter, workshops, panel-debatter, udstilling m.v.

●
●
●
●
●

Peter Wangel (DK)
The Hearing (FI)
Hulda (FO)
Birdpeople (AX)
Da Bartali Crew (GL)

En genremæssig meget bred præsentation af nordisk musik anno 2019 gående over Americana, atmosfærisk electronica, hårdtslående elektronisk pop , eksperimenterende indierock og
elektro house/hiphop.
De fem navne spillede først en meget velbesøgt udendørs-koncert i Lima (Peru), lørdag 1. december på Centro Cultural de Espana.
Fra 2. til 9. december deltog de fem navne i workshops med musikere fra Argentina og Uruguay, som havde base på store Centro Cultural Recoleta i det centrale Buenos Aires, hvor de
nordiske musikere også boede. Stedet rummer både koncertsale, studier, udendørsscener m.v.
Forløbet udmøntede sig dels i en udendørs-koncert for de fem nordiske navne torsdag 6. december, hvor de præsenterede deres egen musik. Mens workshop-forløbet endte ud i en koncert med helt nyt materiale skabt til lejligheden, som blev afviklet søndag 9. december.
Alle parter – nordiske som latinamerikanske – havde/har stor glæde af samarbejderne, hvor der
ikke blot blev co-writet på kryds af verdensdelene, men hvor flere af de nordiske navne også
gik i musikalske dialog med hinanden og efterfølgende har givet udtryk for fortsat lyst til samarbejde. Endvidere planlægger nogle af de nordiske navne nu at turnere sammen i de nordiske
lande. Altså klare udtryk for at workshoppen var relevant og lykkedes. Med udbytte ud over
selve turen.
De fem nordiske navne spillede desuden fredag 7. december stor og udsolgt rooftop-concert i
Montevideo, Uruguay (på taget af Centro Cultural de Espana) med Montevideos skyline som
back-drop. Og turen endte i Sao Paulo i Brasilien, hvor de nordiske musikere afsluttede turneen
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Fremstødet bestod bl.a. af et musikprogram sat sammen med fem nordiske navne:
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ved to velbesøgte koncerter 12. og 13. december i det centrale Sao Paulo på kulturstedet Sesc
Avenida Paulista.
Rytmisk-klassisk workshop

Det hektiske to-dages forløb i mødet mellem klassisk og rytmisk musik blev afsluttet med komplet udsolgt koncert i Centro Cultural Recoletas Kapel, hvor der var stor interesse for at følge
den lokalt kendte musikers tværatlantiske samarbejde. Samarbejdet var så vellykket at det i
øvrigt besluttedes at videreføre det under SPOT Festival 2019, nu med dansk strygekvartet
plus den gambianske koraspiller Dawda Jorbateh - ud over Mette Dahl Kristensen og Lucio
Mantel.
Øvrigt program
”Kulturugen” kom ud over ovennævnte til at bestå af:
●

arkitektur-udstilling og –workshop for børn - et dansk/ålandsk samarbejde (Casa Nacional del Bicentenario)
● workshop i animation for lærere og børn (udført af danske Animation Workshop - med
base i Centro Cultural Recoletra)
● tre dialogmøder mellem danske og latinamerikanske kulturpersonligheder/og repræsentanter fra erhvervsliv
● cocktailparty med repræsentation fra de nordiske ambassader, nordisk erhvervsliv i
Argentina samt de medvirkende nordiske aktører

Brandet Días Nórdicos formår altså ikke kun af bibeholde medie- og tilskuer-interesse, men
tiltrækker også opmærksomhed i nye kredse - og de nordiske ambassader i Argentina bruger
desuden festivalen som afsæt for den tilbagevendende nordiske filmfestival.

DE MEDVIRKENDE MUSIKERES KOMMENTARER
Drømmer om fælles tur i Norden
Alle fem nordiske acts udtrykker glæde over den to uger lange tur, med håbet om yderligere
samarbejde i fremtiden. Både de fem nordiske navne imellem: De drømmer nu om at stable en
fælles tur på benene til de fem involverede nordiske adresser (Danmark, Færøerne, Finland,
Åland og Grønland). Peter Wangel og Da Bartali Crew arbejder på at lave en ep sammen. Og
flere af samarbejderne fra workshoppen med musikere fra Argentina og Uruguay i Buenos
Aires i projektets sidste uge, taler også om samarbejde på langdistancen.
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En anden musikalsk workshop var med den danske komponist og arrangør Mette Dahl Kristensen, som omarrangerede numre af den argentinske singersongwriter Lucio Mantel for argentinsk strygekvartet bl.a. med musikere fra byens symfoniorkester.
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Umiddelbare (efter sidste job på turen) reaktioner fra de involverede kunstnere
Peter Wangel, Danmark
– For mig har det været fedt at være afsted, og få en umiddelbar reaktion på mine sange fra et
publikum, som slet ikke kender til min musik. Jeg synes reaktionen har været positiv alle steder. Man har lyttet til sangene – og taget godt imod dem. Og det kan man godt måske godt
fundere over, for er vi sådan derhjemme?
– Da Barlati Crew og jeg arbejder på at udgive noget af den musik vi lavede i Buenos Aires.

– Det har været meget inspirerende at være med på - lige nu tænker vi på at lave fælles video
med alle de rappere vi har haft som gæstesolister på turen, i Montevideo, Buenos Aires og i
Sao Paulo.
– Workshoppen har vi været helt oppe at køre over – den kunne vi godt have brugt mere tid på.
Både sammen med Miloo Moya (human beatboxer fra Argentina, red.) og Peter Wangel.
– Peter og vi er opsatte på at få udgivet den musik sammen, vi fik lavet i Buenos Aires. Men i
det hele taget har vi fået rigtigt mange kontakter.
Hulda, Færøerne
– Det er nogle fantastiske mennesker vi har været på tur med, og vi har talt om muligheden for
at lave en tur i Norden, så de også kan se, hvad det er vi har lavet herovre.
– Turen har været en god platform for vores musik.
– Det har givet meget blod på tanden til at komme videre med musikken. Og jeg håber at
Mariana Michi fra workshoppen i Buenos Aires og jeg kan holde kontakten. Forbindelsen mellem os var bare så god både musikalsk og personligt, og vi tudede nærmest da vi skiltes.
The Hearing, Finland
– Det har været en ”once in a lifetime”-ting. Det har givet mig en mulighed for at tage på en
turné jeg aldrig ville have gjort alene, og det har givet mig mange ny venner og forbindelser.
– Jeg synes også turen har vist, at der er en klar nordisk vibe. Der er en skandinavisk stil over
det. Og et fællesskab. Selv om vi er meget forskellige og kommer fra meget forskellige hjørner
af Norden.
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Da Bartali Crew, Grønland
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Birdpeople, Åland
– Vi er simpelthen blevet et bedre liveband af dette end vi var for to uger siden – det har været
en støt udvikling lige siden første job i Lima. Vi har været presset af alle aktiviteterne, men på
en god måde. Og det har også været godt for os at arbejde sammen andre steder end i vante
omgivelser, hvor andre ting let kan distrahere.

Linkliste til mediedækning
Días Nórdicos tiltrækker sig fortsat stor medie-interesse. Liste med links til international medieomtale og links til videooptagelser af Días Nórdicos-koncerter i Madrid findes på
www.rosasftp.dk/2018/diasnordicos-medieomtale.pdf

Økonomi
I forhold til projektets oprindelige budget viser det endelige projektregnskab:
● at det var sværere end forventet at hente lokalt finansieret produktion (budgetposten
‘Lokal produktion’) i Sydamerika● at produktionsomkostninger (budgetposten ‘Produktion’) til den sydamerikanske del
af projektet derfor er større end budgetteret● at ROSA lykkedes med at hente eksterne finansiering fra fonde m.v. i klart større omfang end budgetteret.
● at de øgede indtægter fra fonde m.v. mindskede behovet for direkte selvfinansiering
fra ROSAs side.
● at projektgennemførelsen i Spanien nød godt af, at de lokale samarbejdspartnere i
landet påtog sig større dele af produktions- og logistik-arbejdet, således at ROSA i
den spanske del af projektet kun havde direkte udgifter til kunstnernes rejse og ophold.
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– Workshoppen i Buenos Aires var fantastisk. Det har været en fremragende oplevelse, og det
er som om det har åbnet en dør ind til en ny verden.
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Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

7 U Projekt ”International
Netværks- og udviklingsworkshop for Folk, World og
Pop”
Indtægter
Tilskud fra Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Musik
(Indeholdt i note 2) SKMP
33.2016-0011
Andre tilskud/egenbetaling
Egenfinansiering, Tempi, Rosa
mv.

2017

2016

-

-

-

-

-

-

75.000
-

150.000
-

-

-

55.748

22.500

-

-

130.748

172.500

-

-

20.000
5.000
21.423
25.571
39.098

25.000
5.000
36.792
9.559
78.443

-

-

3.251

16.456

Udgifter i alt

-

-

114.343

171.250

Resultat til tilbagebetaling

-

-

16.405

-

I alt

-

-

130.748

1.250

Indtægter i alt

Udgifter
Projektledelse, FOLK
Adm./revision
B-horarer
Transport/rejseudgifter
Opholdsudgifter
Diverse uforudsete omkostninger
Produktionsudgifter
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Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

2017

2016

7 V Projekt “The Swedes
Are Coming”
Indtægter
Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Musik (indeholdt i
note 2) SKMP33.2016-0005
MXD

-

-

100.000
36.734

-

Indtægter i alt

-

-

136.734

-

-

-

32.000
3.500
15.000

-

-

-

4.000
10.031
3.300
15.623
4.064

-

-

-

26.016

-

-

-

17.000
3.000
3.200

-

-

-

-

-

-

-

136.734

-

Udgifter
Projektledelse, MXD
Koordinering (logistic mxd.dk),
Bogføring og regnskab, ROSA
Optagelse og redigering af video
Svensk pr-agent
Artwork
Fly, svensk branche
Transport/forplejning, Carolina
Hotel inkl. Breakfast, svensk
branche (Wake-Up CPH)
Netværksmiddag Nose2Tail,
Meat & Seafood
Lydmand
Lydanlæg
Øvrige budgetterede ikke afholdte udgifter
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Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

7 X Projekt ”Un petite juleNETWORKING”
Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Musik (Indeholdt i
note 2) SKMP 33.2016-0006
MXD

Projektledelse, MXD, Carolina
Koordinering (logistik, mxd.dk)
Bogføring og regnskab, ROSA
Optagelse og redigering af
video
Artwork
Fly, fransk branche
Hotel inkl. breakfast, fransk
branche (Wake-Up CPH)
Netværksmiddag Nose2Tail,
Meat & Seafood
Lydmand
PR/Melissa
Øvrige

2017

2016

-

-

125.000
9.862

-

-

-

134.862

-

-

-

32.000
4.000
15.000

-

-

-

4.000
3.300
26.962

-

-

-

12.840

-

-

-

24.165
7.000
5.595
-

-

-

134.862

-
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Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

2017

2016

-

7 Y Projekt ”SPOT Calling
on Tour”
Indtægter
Statens Kunstfond
Projektstøtteudvalg for Musik
(Indeholdt i note 2) SKMP
90.2016-0118
ROSA
MXD
Medvirkende spillesteder (x3)

-

-

-

-

50.000
47.725
0
45.000

Indtægter i alt

-

-

142.725

-

Udgifter
Honorarer
Overnatning
Transport
Projektstyring (ROSA)
Afvikling (AC)
Markedsføring/PR
Administration/regnskab

-

-

37.304
24.833
5.588
25.000
25.000
15.000
10.000

-

Udgifter i alt

-

-

142.725

-

-
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Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

2017

2016

150.000

-

7 Z Projekt “SPOT on Denmark in Poland”
Indtægter
Statens Kunstfond
Projektstøtteudvalg for Musik
(Indeholdt i note 2) SKMP
33.2016-0007
Støtte til bands og branchefolk
Arbejdstimer: WMD, JD, ROSA
Transport og ophold, organisationer
Overført til/fra senere periode

150.000

-

-150.000

-

Indtægter i alt

150.000

249.000

-

-

71.778

100.000

-

-

40.000
15.000
22.421

40.000
15.000
54.000

-

-

-

10.000

-

-

-

30.000

-

-

149.198

249.000

-

-

50.000
14.000
10.000

Udgifter
Transport og ophold, bands og
branchefolk
Projektledelse, MXD
Bogføring og regnskab, ROSA
PR, Markering og seminarer
Transport og ophold, organisationer
Netværksmiddag og drikkevarer
under koncert
Udgifter i alt

Beretning for projekt SPOT on Denmark in Poland
Journalnummer: SKMP33.2016-0007
Faglig afrapportering for projektet
Projektet SPOT on Denmark in Poland blev afviklet i februar (KBH) og august (Warszawa) 2018.
I forhold til den af MXD og ROSA indsendte ansøgning og projektbeskrivelse af 6. oktober 2016
var der enkelte ændringer.
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For det første blev projektet justeret ift. det (mindre) tilskud, som det modtog fra Statens Kunstfond. Herudover blev projektet flyttet fra 2017 til 2018, og i stedet for at afvikle hele projektet i
Polen, blev en hoveddel lagt i København.

Projektets overordnede formål blev indfriet: Det har medvirket til at øge samarbejdet mellem
genreorganisationerne, til at udbygge netværkene mellem den danske og polske musikbranche
og til at skabe konkrete eksportresultater.
35 danskere og ROSA/MXD/TEMPI/JazzDanmark blev matchet med 14 polske musikbranchefolk ved netværksmiddagen på Alice, bagefter optrådte Hudna og Svin. Under det polske besøg, blev der i stedet for et seminar ydet direkte rådgivning af polske branchefolk til flere af
danskerne. Besøget resulterede umiddelbart i tre festival-bookinger til danske bands i Polen
og har etableret et netværk mellem Danmark og Polen, som der nu arbejdes videre i. Projektets
anden del i Polen præsenterede Lydmor for den polske branche, medier og musikfans. Dansk
musik og Lydmor fik 14 omtaler i polske medier og skabt et fundament for at kunne turnére på
markedet. ydmors management arbejder pt. på dette. Se en uddybning af resultaterne i MXD’s
Evalueringsrapport for 2018.
MXD har informeret Slots- og Kulturstyrelsen om projektets ændringer på telefon og pr. mail.
Jens Fuglsang fra Slots- og Kulturstyrelsen godkendte ændringerne pr. mail 15. august 2017.
Formålet med tilskuddet er hermed opfyldt.

Økonomisk afrapportering for projektet
Projektet SPOT on Denmark blev i al væsentlighed afviklet i overensstemmelse med det for
projektet opstillede budget i den oprindelige ansøgning, relativt set ift. det mindre støttebeløb.
Da en del af projektet blev afholdt i København, var der ikke behov for rejsestøtte til disse bands,
den danske branche og repræsentanter fra ROSA, SPOT, MXD, Tempi og JazzDanmark. Seminaret blev sparet væk og erstattet af direkte rådgivning, hvorved posten “pr, marketing og seminaret” blev reduceret fra kr. 54.000 til kr. 22.421.
Det bevilgede tilskud på kr. 150.000 fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er
fuldt ud blevet anvendt til det bevilgede formål som beskrevet i ansøgningen (og med ovennævnte godkendte justeringer) og dokumenteret i regnskabet for projektet.
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Årsagen hertil var, at vi i relation til world- og jazz-musikken ønskede at engagere det nye
spillested, Alice, i projektet, som var planlagt til at åbne primo 2018. Herudover, vurderede vi,
at vi kunne engagere flere relevante polske musikbranchefolk inden for disse genrer ved at
lægge projektet i København.
Vi fastholdte at afvikle pop-showcasen i Warszawa, som blev understøttet af en omfattende
PR-kampagne.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Noter til resultatopgørelsen

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

8. Øvrige indtægter, ROSA
ROCK
Husleje, lokaler, inkl. el, vand og
varme
Øvrige indtægter

9. Finansielle indtægter,
ROSA ROCK
Renter, bankindestående
Kursregulering og udbytter,
værdipapirer
Kassekredit

10. Lønudgifter, ROSA
ROCK
Lønninger
Lønrefusioner
Honorarer
Pensioner
Reg. af feriepengeforpligtelse
Sociale udgifter, inkl. flexjobordning
Indtægtsdækket virksomhed

Lederløn
Bestyrelseshonorar
Løn fastansatte

2017

2016

292.463
-

-

286.458
-

313.159
13.089

292.463

-

286.458

326.248

-

-

-

964

-

-

1.722
-

276
-

-

2.000

1.722

1.240

4.079.146
-382.818
23.080
735.052
10.756

-

4.695.390
-579.168
864.968
-152.267

4.345.631
-619.556
756.421
11.136

114.361
-2.655.453

-

119.873
-2.391.000

120.810
-2.266.000

1.924.124

2.138.717

2.557.796

2.348.442

853.503

-

882.031
17.500
3.949.889

852.054
30.000
3.726.842
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Ift. de medvirkende organisationers egenfinansiering (fremgår ikke af regnskabet), så bekostede Tempi og JazzDanmark selv netværksmiddagen og aflønning af medarbejdere. MXD gav
eksportstøtte på kr. 20.000 til Lydmor - til en EU-turné hvor Polen var én af flere destinationer.

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

10. Lønudgifter, ROSA
FOLK
Lønninger
Lønrefusioner
Pensioner
Reg. af feriepengeforpligtelse
Sociale udgifter
Konsulentydelser, Rosa Rock
Lønninger m.v. overført til projekter

Løn fastansatte
Lønudgifter, indtægtsdækket virksomhed
Lønninger
Lønninger samlet

2017

2016

-

-

-

494.079
-279.696
45.141
22.532
16.207
120.000

-

-

-

-

-

-

-

418.263

-

-

-

266.931

2.655.453

2.856.650

2.391.000

2.266.000

4.948.796

5.032.705

4.579.577

4.995.367
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Noter til resultatopgørelsen

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

11. Administrationsudgifter,
ROSA ROCK
Kontorartikler og tryksager
Telefon, porto, gebyrer og fragt
Edb-udgifter, internet og kabelTV incl. honorar DKK 12.000
Udvikling, database
Anskaffelser
Medieovervågning
Anskaffelse og vedligeholdelse
af inventar
Leasing af inventar
Revision og regnskabsmæssig
assistance
Revision, særlige bevillinger
m.m.
Abonnementer og kontingenter
Forsikringer
Revision, rest tidligere år
Diverse
Andel af kontorholdsudgifter
overført til indtægtsdækket virksomhed
Andel af kontorholdsudgifter
overført fra ROSA FOLK

2017

2016

-

6.865
99.537

18.341
116.643

17.580

-

101.668
72.600
13.434
16.750

89.643
13.488
15.950

203.031
15.752

-

26.018
31.299

12.359
16.220

52.000

-

25.000

18.000

33.783
42.700
39.733

-

15.928
54.784
-

16.110
42.935
-

-139.761

-

-194.000

-175.000

-

-

0

-100.000

586.954

249.650

269.883

84.689

5.503
110.497
143.336
62.800
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Noter til resultatopgørelsen

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

11. Administrationsudgifter,
ROSA FOLK
EDB-udgifter, internet og kabelTV
Anskaffelse og vedligeholdelse
af inventar
Forsikringer/kontorhold
Transport
Revisor
Repræsentation
Honorar
Diverse/Forplejning/Hotel
Øvrige
Andel af kontorholdsudgifter
overført til ROSA ROCK

2017

2016

-

-

-

5.591

-

-

-

3.291
3.289
18.000
20.000

-

-

-

100.000

0

-

-

150.171

11. Administrationsudgifter
Tønder Festival

0

-

-

0

11. Administrationsudgifter,
indtægtsdækket virksomhed

139.761

150.350

194.000

175.000

Administration samlet

726.715

400.000

463.883

409.860
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Noter til resultatopgørelsen

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

12. Produktionsudgifter,
ROSA ROCK
Leasing af biler
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse
Øvrige transportudgifter
Hotel og andre opholdsudgifter
Fortæring
Afskrivning, biler
Møder
Diverse

12. Produktionsudgifter,
ROSA FOLK
Omkostninger til DMA
B-honorar
Skattefri befordringsgodtgørelse
Øvrige transportudgifter
Hotel og andre opholdsudgifter
Fortæring
Radiofolk
Sociale medier
Events/Festivaler, ind- og udland
Udvikling Database system
Diverse

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

2017

2016

-

-

26.299

28.259
239.947
762
18.610
37.309
45.891
-

-

3.053
301.633
2.468
28.395
125.340
20.773
1.045

6.540
394.934
14.215
37.117
165.435
16.122
-

370.778

1.932.500

482.707

660.662

-

-

-

6.712
17.092
4.096
70.676
-

-

-

-

9.067

-

-

-

107.643
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Noter til resultatopgørelsen

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

2017

2016

Andre projekter, ROSA
FOLK, herunder Balders
Plads, Danish Vibes, Folk
Alliance, Danmarks dejligste, Aarhus Folk Festival,
Klog på en eftermiddag,
Folk magasin, European
Folk Network, Efterskoletur, Womex, DMA på Tur,
mv.
Projektledelse
Honorar + moms
Honorarer
Diverse produktioner
Registreringer festivals/konferencer
Rejseudgifter
Fortæring
Opholdsudgifter
Standplads
Rejsegodtgørelse
Befordringsgodtgørelse
Produktionsudgifter

-

-

-

23.000
45.000
100.017
41.500

-

-

-

5.989
67.845
15.556
20.461
33.718
1.476
1.652
29.386

Andre projekter, ROSA
FOLK

-

-

-

385.600

I alt ROSA FOLK

-

-

-

493.243
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Noter til resultatopgørelsen

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

2017

2016

12. Produktionsudgifter,
Tønder Festival
Honorarer
Konsulentydelse
Projektledelse
Transportudgifter
Opholdsudgifter inkl. fortæring
Annoncering
Tryksager
Produktion
Diverse
Overført til 2017

-

-

-

89.543
40.988
95.000
108.255
121.863
31.570
2.084
1.193
18.726

I alt Tønder Festival

-

-

-

509.222

370.778

1.932.500

482.707

1.663.127

275.642
161.049
859

-

358.561
149.087
26.650

223.682
151.121
83.309

9.000
4.604
45.975

-

12.000
7.217
43.770

8.000
6.899
42.130

497.129

576.864

597.285

515.141

-

-

0

115.100

-

-

0

115.100

497.129

576.864

597.285

630.241

Produktionsudgifter samlet

13. Lokaleudgifter, ROSA
ROCK
Husleje Vester Allé inkl. forbrug
Husleje Allegade inkl. forbrug
Husleje arkiv/lager inkl. forbrug
Husleje Pendlerværelse incl. forbrug
Vedligeholdelse
Renholdelse

Lokaleudgifter, ROSA FOLK
Husleje, inkl. leje arkiv/lager

Lokaleudgifter samlet
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Noter til resultatopgørelsen

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Ikke revideret
budget
godkendt af
2018
bestyrelsen

14. Øvrige udgifter, ROSA
ROCK
Kontingent, MXD
Personaleudgifter
Repræsentation
Reg. hensat til senere perioder

2017

2016

200.000
34.234
9.339
-

-

200.000
62.468
4.657
0

200.000
32.380
1.378
421.927

243.573

210.000

267.125

655.685

-

-

-

-

-

-

-

-

Øvrige udgifter samlet

243.573

210.000

267.125

655.685

15. Finansielle udgifter
ROSA ROCK
Renter

9.240

-

117

203

I alt

9.240

1.000

117

203

Finansielle udgifter, ROSA
FOLK
Renter, bank

-

-

0

-

I alt

-

-

0

-

9.240

-

117

203

Øvrige udgifter, ROSA
FOLK
Hensat til oversættelse af hjemmeside
Hensat Festival Balders Plads
Hensat Danish Folk Expo

Finansielle udgifter samlet

82

Penneo dokumentnøgle: VECXY-LQEC1-I4K8P-H7I8S-3AZE2-HLJ3G

Noter til resultatopgørelsen

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

Noter til balancen

16. Biler

Beløb i DKK

Kostpris pr. 01.01.18
Tilgang i året
Afgang i året

160.220
424.900
-160.220

Kostpris pr. 31.12.18

424.900

Afskrivninger i året

-37.309

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.18

-37.309

Regnskabsmæssig værdi

387.591

17. Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

18. Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalt vægtafgift og forsikring m.v.
Forudbetalt projektomkostninger, Días Nórdicos

19. Likvide beholdninger m.v.
Bankindestående:
Sydbank, Store Torv, Aarhus:
Konto nr. 104662-2
Konto nr. 038637-5
Konto nr. 126812-7
Kassebeholdning inkl. valutabeholdning

31.12.18
DKK

31.12.17
DKK

175.468
760.010

337.323
1.355.915

935.478

1.693.238

35.884
0

54.143
39.785

35.884

93.928

1.238.893
70.085
14.992
18.130

762.766
9.215
18.453
816

1.342.100

791.250
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Andre anlæg.
Driftsmateriel og
inventar

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I

20. Kortfristet gæld
Leverandører af varer og ydelser
Skyldig moms
Skyldige bevillinger
Skyldig A-skat mv.
Feriepenge
Skyldige projektmidler
Afsat til el, vand og varme Vester Allé

21. Periodeafgrænsningsposter
Overførte tilskud SKMP 33-2016-0010 Días Nórdicos
Overførte tilskud SKMP 33-2016-0007
SPOT on Denmark in Poland
Forudmodtaget tilskud DFDS

31.12.18
DKK

31.12.17
DKK

464.027
274.839
56.846
3.695
0
113.507
311.686

426.711
173.896
10.000
56.051
74.985
110.529
311.686

1.224.600

1.163.858

0

300.000

0
275.000

150.000
0

275.000

450.000

22. Eventualforpligtelser
Huslejeforpligtelser:
Vester Allé 15, 8000 Aarhus C:
Lejer kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel til fraflytning den 1. i en måned.
Årlig husleje er p.t. t.DKK 232 excl. forbrug.
Allegade 14, 2000 Frederiksberg:
Kan opsiges med 6 måneders varsel. Årlige leje er 136.800.
Øvrige forpligtelser:
Der er indgået leje- og leasingkontrakter af bilag og kopimaskine med udløb i 2020. Den samlede forpligtelse udgør 48 t.DKK.
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Gunnar Kloppenborg Madsen

Claus Visbye Laursen

Direktion
Serienummer: PID:9208-2002-2-730788071751

Bestyrelse
Serienummer: PID:9208-2002-2-053255020202

IP: 86.52.xxx.xxx
2019-06-19 06:02:33Z

IP: 62.107.xxx.xxx
2019-06-19 06:10:06Z

Klaus Kristiansen

Anders Torkil Laursen

Revisor
Serienummer: CVR:32895468-RID:77013634
IP: 212.98.xxx.xxx

Bestyrelse
Serienummer: PID:9208-2002-2-203634564338
IP: 188.183.xxx.xxx

2019-06-19 06:25:42Z

2019-06-19 06:43:33Z

David Lynge Karlsson

Carsten Ortmann

Bestyrelse

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-967903934457
IP: 91.236.xxx.xxx
2019-06-19 07:43:09Z

Serienummer: PID:9208-2002-2-760639929513
IP: 5.186.xxx.xxx
2019-06-19 17:27:27Z

Marie Koldkjær Højlund

Lars Månsson Sloth

Bestyrelse
Serienummer: PID:9208-2002-2-433019707536
IP: 87.104.xxx.xxx

Bestyrelse
Serienummer: PID:9208-2002-2-782720673348
IP: 95.166.xxx.xxx

2019-06-20 06:30:11Z

2019-06-21 11:18:28Z
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Anna Blinkenberg-Lidell

Bestyrelse
Serienummer: PID:9208-2002-2-307202702761

Bestyrelse
Serienummer: PID:9208-2002-2-262145672887

IP: 188.120.xxx.xxx
2019-06-21 11:28:30Z

IP: 213.32.xxx.xxx
2019-06-24 16:35:55Z
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