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Oplysninger om foreningen  

Foreningen 

Foreningen Roskilde Festival 

Havsteensvej 11 

4000 Roskilde 

CVR-nr.: 39 12 27 15 

Telefon: 46 36 66 13 

Telefax: 46 32 14 99 

Internet: www.roskilde-festival.dk

Bestyrelse 

Steen Jørgensen, formand 

Hanne Bak Lumholt, næstformand 

Trine Bechmann Henningsen 

Marianne Ifversen 

Andreas Kamstrup 

Michael Røscher 

Direktion 

Signe Malene Lopdrup 

Frederik Grenaa Nemeth 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Godkendt på foreningens generalforsamling, 22. april 2017 

Dirigent 

_______________________________________________ 

Bruno Månsson 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2016 for Foreningen Roskilde Festival. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 

31. december 2016.  

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Roskilde, den 22. marts 2017 

Direktion 

Signe Lopdrup  Frederik Grenaa Nemeth 

Bestyrelse 

Steen Jørgensen Hanne Bak Lumholt Trine Bechmann Henningsen 
formand næstformand 

Marianne Ifversen Andreas Kamstrup Michael Røscher 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne i Foreningen Roskilde Festival 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Roskilde Festival for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabsprak-

sis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 

31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-

onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen 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 krav. Det 

er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-

vendig 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 foreningens evne til at fortsætte driften; 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grund-

lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, 

indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformati-

on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 

grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvi-

gelser 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 brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis un-

der revisionen. Herudover: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-

formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 

udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat 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 foreningens evne til at fort-

sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 

gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstræk-

kelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået 

frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 

foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-

ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 

måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 

af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 

fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 22. marts 2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

Henrik Wellejus Christian Dalmose Pedersen  
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Foreningens hovedaktivitet 
Foreningen Roskilde Festival har som formål at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge samt at støtte 
humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde. Foreningens indsats er uafhængig af parti-politik og har ingen 
geografiske grænser. 

Udviklingen i de økonomiske forhold 
Årsrapporten for regnskabsåret udviser et overskud på 21,3 mio. kroner, og foreningens balance pr. 31. 
december 2016 udviser en egenkapital på 30,8 mio. kroner. Vi henviser til resultatopgørelsen for en detaljeret 
gennemgang af regnskabet. 

Ledelsen finder det økonomiske resultat særdeles tilfredsstillende, og afholdelsen af Roskilde Festival har igen 
i 2016 muliggjort udlodning af overskud i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. 

Stand up for your rights – donationer med fokus på politisk lighed 
Foreningen lægger vægt på at tilgodese projekter og aktiviteter, der er i overensstemmelse med Roskilde Festi-
vals profil og holdningsmæssige fokus. 

I perioden 1. januar til 31. december har vi udloddet midler til en samlet værdi på i alt 25,6 mio. kroner. Ud-
lodningerne er rettet mod internationale, nationale og lokale modtagere. Det er et ønske for Foreningen, at vi 
med vores donationer kan være med til at flytte holdninger og at appellere til, at der tages fælles ansvar for fæl-
lesskabet. Flere af årets donationer skal således ses i sammenhæng med Roskilde Festivals nye treårige hold-
ningstema, ’Equality’ eller ’lighed’, som blev fastlagt forud for årets festival og dækker årene 2016-2018. 

Lighed mellem mennesker og lande er essentiel for et bæredygtigt, velfungerende og demokratisk verdenssam-
fund, og vi valgte i 2016 at fokusere særligt på politisk lighed og menneskerettigheder for at gøre opmærksom 
på, at politiske rettigheder ikke kan tages for givet. Det er noget, som vi selv har skabt, og som derfor skal for-
svares. Og for at forsvare dem må vi forstå, hvor og hvornår og hvorfor, de udfordres. Vi må stille os selv 
spørgsmålet: Hvorfor er de vigtige? 

Det spørgsmål bliver dagligt behandlet og besvaret af en række af de organisationer og initiativer, som For-
eningen Roskilde Festival donerede til i 2016. Organisationer, der arbejder med lighed og menneskerettigheder 
og udfoldelsen af dem – både i og uden for Danmark og ved hjælp af både sociale indsatser, kunstnerisk udfol-
delse og aktivisme. 

Oversigten over disse og Foreningens øvrige udlodninger i det forgange år er inkluderet i årsrapportens noter. 
Udvalgte af de støttede projekter og organisationer er desuden yderligere udfoldet i Roskilde Festival-gruppens 
Årsskrift 2016. 

Flere bliver involveret i donationerne 
Flere frivillige end tidligere har i år været involveret i donationsarbejdet. Da 17 forskellige organisationer 
modtog juledonationer til julebanko, gadeidræt og julegæstebud for udsatte børn og unge, var det frivillige, der 
– oven på det engagement og ansvar de har i andre dele af festivalen – sammen udvalgte modtagerne og arran-
gerede julegaveindpakning og i flere tilfælde afleverede donationen personligt. De frivillige satte sig endda 
som mål, at Roskilde Festival denne gang skulle nå ud til hele Danmark, og på den måde fik børn og unge i 
Esbjerg, Aalborg, Næstved, Kalundborg og på Ærø også gavn af overskuddet fra Roskilde Festival. 

I Your Donations-kampagnen, som også blev koordineret og drevet af frivillige, har vores deltagere haft mu-
lighed for at nominere og siden stemme på velgørende organisationer, som, de synes, skal modtage en del af 
overskuddet. 500.000 kroner blev på den måde fordelt mellem syv organisationer, bl.a. DinNødhjælp, Gadens 
Stemmer og Fonden Safe and Alive. 
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Ledelsesberetning (fortsat) 

Vi er overbevist om, at den form for aktiv deltagelse og direkte møder mellem festivalens frivillige og modta-
gerne af overskuddet skaber mere engagement og stolthed og langt mere åbenhed om vores egentlige formål.  

Vi fornemmer samtidig, at der er høj interesse for at være med til at uddele overskuddet, så det er et område, 
som vi ønsker at udvikle yderligere i de kommende år. 

En kulturpolitisk manifestation 
Set med ledelsens øjne var Roskilde Festival 2016 en helt igennem vellykket og flot festival. Det er overvæl-
dende at opleve engagementet fra 32.000 frivillige – både Roskilde Festivals egne og fra andre foreninger – 
når de omdanner de bare marker til en midlertidig storby. En storby, der udfordrer og flytter mennesker, som 
engagerer og drager os alle ind i et helt unikt fællesskab. Det er ganske enestående, at det kan lade sig gøre, og 
vi er i ledelsen både meget stolte over det – og dybt taknemmelige. 

Når vi kigger tilbage på dette års festival, er det ikke kun velbesøgte koncerter med navne som PJ Harvey, 
Neil Young, Tame Impala, Red Hot Chili Peppers og LCD Soundsystem, der står stærkt i hukommelsen. 

For 2016 var i høj grad året, hvor musikken, kunsten og deltagernes sociale bevidsthed fandt sammen i en hø-
jere enhed, og hvor Roskilde Festival viste, at musik og kunst kan skubbe til holdninger og udfordre omverde-
nen. 

The Orchestra of Syrian Musicians og Damon Albarn åbnede Orange Scene med en rørende og magisk 
koncert, der frem for alt viste, at kultur kan bygge broer på tværs af landegrænser, og den danske kunstgruppe 
Superflex vendte privilegierne på hovedet med deres Flagship Shelters, der rummede VIP-lounges udeluk-
kende for pantsamlere. 

Stor opmærksomhed – også i omverdenen - vakte den satiriske aktivist- og kunstgruppe The Yes Men med de-
res kontroversielle (og i øvrigt falske) overvågningsskilte og siden Edward Snowdens velbesøgte tale om di-
gital overvågning, der som en del af holdningskampagnen ’Stand Up for Your Rights’ satte fokus på lighed og 
menneskerettigheder. 

Det var også i 2016, at vi kunne tage et afgørende skridt fremad med vores strategi for at gøre festivalens mad- 
og drikkevareudbud økologisk og bæredygtigt. Strategien blev lanceret i 2014, og i 2016 realiserede boderne 
målet med 75% økologiske råvarer, mens den interne bespisning og kunstner-cateringen nåede målsætningen 
med hele 90% økologi. 

I 2017 tager vi sammen de endelige skridt i mål, når vi realiserer det endelige mål om, at 90 % af de råvarer, 
der bruges på tværs af alle boder, skal være økologiske. 

Vi vil også fremhæve årets panthåndtering og især den imponerende holdindsats i og omkring pantboderne. 
Med etableringen af to superpantboder, tættere dialog med professionelle pantsamlere og bedre struktur for de 
frivillige i pantboderne så vi en yderst tilfredsstillende udvikling af en opgave, som voldte store udfordringer 
året før. Indleveringstiden af pant blev kortet væsentligt ned for alle gæster, og vi ser frem til at opleve, hvor-
dan pantprojektet videreudvikles på den kommende festival. 

Overskud på 17,4 mio. kroner 
Med en helt udsolgt festival (100.000 billetter fordelt på alle dage) kan vi i denne beretning med stolthed kon-
statere, at Foreningen Roskilde Festival som et resultat af festivalen i 2016 kan donere et overskud på 17,4 
mio. kroner til velgørende og kulturelle formål. 

De mange gæster skabte desuden god omsætning i boder og barer, hvilket er resulteret i et samlet overskud på 
20,5 mio. kroner til de mere end 200 foreninger, virksomheder og organisationer, der med frivilliges indsats 
udfører handels- og serviceopgaver på festivalen. 
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Ledelsesberetning (fortsat) 

Igen i år står vi med følelsen af, at vi har skabt den bedste Roskilde Festival nogensinde, hvor vi for alvor fik 
slået vores position fast som kulturpolitisk manifestation og som en festival, der sætter standard og viser nye 
veje. Vi skylder en kæmpetak til alle vores deltagere; publikum, de frivillige og ansatte, der bidrog til at skabe 
endnu en unik oplevelse af stort fællesskab i vores midlertidige by – Roskilde Festival. 

Roskilde Festival 2017 
Vi er ikke i tvivl om, at Roskilde Festival også i 2017 vil være i stand til at fastholde sin kulturelle betydning 
og skarpe profil. Og vi er overbeviste om, at det er det rigtige for Roskilde Festival at fortsætte med at koble 
kunst, musik og holdning i et progressivt indhold og sætte nye standarder. 

Det gælder også i den måde, vi arbejder på. Roskilde Festival har mange års erfaringer og kompetencer at 
trække på, men vi var ikke nået dertil, hvor vi er i dag, hvis ikke vi turde gå nye veje, arbejde på nye måder og 
koble ting på tværs, som vi ikke tidligere har koblet. Det skal vi blive ved med. 

Som non-profit-organisation står vi samtidig i en særlig situation, da vi har til formål at donere alt vores over-
skud til velgørenhed. 

Vi vil derfor også i 2017 fortsat stille høje krav til både samarbejde på tværs og til budgetbevidsthed i hele or-
ganisationen og fastholde vores samlede omkostningsbudget på niveau med sidste år. 

Organisations- og foreningsudvikling 
I januar 2016 meddelte Roskilde Festival-gruppens daværende administrerende direktør Henrik Rasmussen, at 
han ønskede at fratræde sin stilling i efteråret 2016. 

Beslutningen blev truffet i naturlig forlængelse af den succesionsproces, som bestyrelsen igangsatte sammen 
med direktionen for et par år siden. At den blev meddelt i så god tid gav god mulighed for at gennemføre en 
ordentlig proces for både ansættelse af en ny direktør og direktionssammensætning og for overdragelse af op-
gaver. 

For at sikre en professionel proces og ansættelse valgte bestyrelsen at involvere et eksternt konsulentbureau i 
rekrutteringen, og umiddelbart efter Roskilde Festival 2016 kunne vi med glæde meddele omverden, at den ny 
administrerende direktør i Roskilde Festival-gruppen er Signe Lopdrup, Roskilde Festival-gruppens tidligere 
vicedirektør. I starten af september blev Roskilde Festival-gruppens nye økonomidirektør, Frederik Grenaa 
Nemeth, ansat. Han tiltrådte sin stilling ved årsskiftet, den 1. januar 2017, hvor også talskvinde Christina Bilde 
indtrådte i Direktionen. 

En forening der er klar til at møde fremtiden 
En væsentlig forudsætning for Roskilde Festivals evne til og muligheder for at bevare sin relevans og position 
er også, at foreningen bag følger med tiden og udvikles, så det demokratiske fundament i den frivillige bevæ-
gelse bevares og kan trives. Derfor har vi i det seneste år arbejdet målrettet på at udvikle Foreningen Roskilde 
Festival, så den i højere grad spiller sammen med og afspejler den bevægelse, der udgør fundamentet for ho-
vedbegivenheden. Arbejdet handler således både om at åbne Foreningen mod omverden og om at gøre For-
eningen mere tilgængelig for medlemmerne, ligesom det handler om at sikre, at Foreningen er gearet til at sik-
re festivalens uafhængighed i et marked, der udvikler sig markant i disse år. 

Ift. omverden har det bl.a. handlet om at sikre tilgængelig information om vedtægter, donationspolitik og be-
styrelsessammensætning på festivalens hjemmeside og om at tydeliggøre, at alle frivillige på Roskilde Festival 
– inklusiv de, der er frivillige via andre organisationer og foreninger, har mulighed for at blive medlem af For-
eningen. 
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Ift. medlemmer har der været afholdt flere og mere involverende medlemsaktiviteter – i alt otte –  med sam-
menhæng til festivalen og Foreningens udlodninger og engagement i omverden – mest markant eksemplificeret  

Ledelsesberetning (fortsat) 

ved koblingen af Foreningens generalforsamling med et nyt årsmøde-koncept, hvor alle fremmødte deltog i 
workshops relateret til Forening og festival. 

Alt dette koblet med en ekstra indsats for at skaffe flere medlemmer, hvilket er lykkedes, idet medlemstallet er 
mere end fordoblet i perioden. 

For bl.a. at geare Foreningen til bedre at kunne sikre festivalen i fremtidens marked blev der den 15. november 
2016 afholdt en meget velbesøgt ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Roskilde Festival, hvor der for 
første gang i 20 år blev vedtaget ændringer af vedtægterne. 84 fremmødte foreningsmedlemmer tog stilling til 
en række forslag fra bestyrelsen. De fleste af forslagene var stort set sproglige opdateringer af vedtægterne, 
som ikke er blevet opdateret siden 1996, men to forslag var centrale og handlede om bestyrelsens sammensæt-
ning.

Baggrunden for forslagene var et ønske fra bestyrelsens side om at tilpasse vedtægterne, så de stemmer bedre 
overens med de krav, der stilles til bestyrelsesarbejdet i dag. Bestyrelsen skal vide og kunne mere forskelligt, 
have flere forskellige fagligheder og flere blik på festival og omverden end tidligere. Det handler både om at 
kunne se og forstå festivalen indefra og om at kunne se den i et større perspektiv. Og om at være opmærksom 
på at de krav ændrer sig hele tiden. Det kræver flere og andre kompetencer, og det kræver en anden form for 
dynamik og fleksibilitet i sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer, som de hidtidige vedtægter ikke helt 
tilgodeså. 

Alle forslag blev vedtaget, men først efter en livlig debat og efterfølgende justering af de centrale forslag. Ved-
tagelsen betyder, at bestyrelsen i Foreningen Roskilde Festival i fremtiden vil bestå af 6-8 medlemmer. Seks 
medlemmer vælges af generalforsamlingen i forskudte 3-årige valgperioder. De seks kan så vælge at supplere 
sig selv med kompetencer og faglighed udefra i form af 1-2 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen for et år 
ad gangen. Alle de seks medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen, skal være til stede, når der udpeges 
nye medlemmer. 

Som ledelse er det en fornøjelse at opleve det store engagement og ansvar for Foreningen, som både kom til 
udtryk i debatten på den ekstraordinære generalforsamling, i foreningens aktiviteter og i det stigende medlems-
tal. Og vi er overbevist om, at Foreningen er godt rustet til fremtiden. 

Begivenheder efter balancedagen 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderin-
gen af foreningens finansielle stilling. 
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Resultatopgørelse for 2016 

2016 2015 
Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Resultat af Roskilde Festival for året 17.371.477 17.368.330 

Resultat af tidligere festivaler 1.105.363 1.494.390 

Andre driftsindtægter  1  9.884.001 11.023.970 ___________ ___________ 

Bruttofortjeneste 28.360.841  29.886.690 

Administrationsomkostninger (5.761.197) (3.690.060) 

Afskrivninger (869.670) (562.884) ___________ ___________ 

Resultat før finansielle poster 21.729.974 25.633.746

Finansielle indtægter 51 5 

Finansielle omkostninger (458.196) (418.167) ___________ ___________ 

Årets resultat 21.271.829 25.215.584 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Resultatdisponering 

Resultatet foreslås af bestyrelsen disponeret således: 

Overført til frie midler  3.163.673 6.734.688 

Overført til båndlagte midler til udlodning 18.108.156 18.480.896 ___________ ___________ 

21.271.829 25.215.584 ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2016 

2016 2015 
Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Installationer på lejet grund 87.477 8.134 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 521.421 29.166 ___________ ___________ 

Materielle anlægsaktiver 2  608.898 37.300___________ ___________ 

Anlægsaktiver 608.898 37.300___________ ___________ 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.522.692 8.876.499 

Andre tilgodehavender 1.922.452 3.842.768 

Forudbetalte omkostninger  3 21.638.096 17.867.175 ___________ ___________ 

Tilgodehavender 34.083.240 30.586.442___________ ___________ 

Frie og båndlagte likvide beholdninger 4  64.650.275 62.811.830___________ ___________ 

Omsætningsaktiver 98.733.515 93.398.272___________ ___________ 

Aktiver 99.342.413 93.435.572___________ ___________ ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2016 

2016 2015 
Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Frie midler 15.664.029 14.458.901 

Båndlagte midler til udlodning 15.170.050 9.212.263 ___________ ___________ 

Egenkapital 5 30.834.079 23.671.164 ___________ ___________ 

Andre hensatte forpligtelser 6 2.741.000 2.263.000 ___________ ___________

Hensatte forpligtelser 2.741.000 2.263.000 ___________ ___________ 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.615.385 6.829.126 

Anden gæld 523.621 816.731 

Modtagne forudbetalinger 26.551.856 17.384.015 

Disponerede udlodninger af båndlagte midler 7 19.076.472 32.471.536 

Periodeafgrænsningsposter 11 10.000.000 10.000.000 ___________ ___________ 

Kortfristede gældsforpligtelser 65.767.334 67.501.408 ___________ ___________ 

Gældsforpligtelser 65.767.334 67.501.408 ___________ ___________ 

Passiver 99.342.413 93.435.572 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Udlodninger af båndlagte midler (momsfrie midler) 8 

Udlodninger af frie midler (momsede midler) 9 

Andre økonomiske forpligtelser 10 
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Noter 

2016 2015 
kr. kr. ___________ ___________ 

1. Andre driftsindtægter 

Kontingentindbetalinger 109.700 66.900 

Indtægter fra indsamlinger, se note 12 156.000 136.800 

Momskompensation vedr. Roskilde Festival 2014 0 10.820.270 

Momskompensation vedr. Roskilde Festival 2015 9.618.301 0 ___________ ___________ 

9.884.001 11.023.970 ___________ ___________

Installationer    Andre anlæg, 
mv. på lejet driftsmateriel 

grund og inventar I alt 
kr. kr. kr. ___________ ___________ ___________ 

2. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 01.01.2016  4.809.403 7.090.459   11.899.862   

Tilgang  807.723 633.546 1.441.269 ___________ ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2016  5.617.126 7.724.005 13.341.131 ___________ ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 01.01.2016 (4.801.269) (7.061.293) (11.862.562) 

Årets afskrivninger (728.380) (141.290) (869.670) ___________ ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2016 (5.529.649) (7.202.583) (12.732.232) ___________ ___________ ___________ 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016 87.477 521.422 608.899 ___________ ___________ ___________ 

Tilgange i 2016 vedrører investeringer i infrastruktur og materiel til brug for afvikling af festivaler. 

3. Forudbetalte omkostninger 

Forudbetalte omkostninger indeholder betalte omkostninger vedrørende Roskilde Festival 2017. 

4. Frie og båndlagte likvide beholdninger 

Af de frie og båndlagte likvide beholdninger udgør 38.604 t.kr. båndlagte likvider i 2016 (2015: 43.244 t.kr.). 
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Noter, fortsat 

Båndlagte 
midler til 

Frie midler udlodning I alt 
kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

5. Egenkapital 

Egenkapital pr. 01.01.2016 14.458.901   9.212.263 23.671.164 

Korrektioner vedrørende tidligere  
udlodninger 0 25.000 25.000 

Disponerede udlodninger, jf. note 7 0 (12.183.665) (12.183.665) 

Udbetalte udlodninger, jf. note 9 (459.568) 0 (459.568) 

Investering i festivaler, jf. note 9 (1.498.977) 0 (1.498.977) 

Donationer fra eksterne 0 8.296 8.296 

Årets resultat 3.163.673 18.108.156 21.271.829  ___________ ___________ ___________ 

Egenkapital pr. 31.12.2016 15.664.029 15.170.050 30.834.079  ___________ ___________ ___________ 

Bestyrelsen har pr. 31. december 2016 disponeret 3.020.000 kr. til investering i kommende festivaler i form af 

infrastruktur, materiel, aktiviteter etc. I årets resultat indgår afskrivninger på 869.670 kr., som vedrører investe-

ringer i infrastruktur og materiel til brug for afvikling af festivaler. 
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Noter, fortsat 

kr. ___________ 

6. Andre hensatte forpligtelser 

Saldo 01.01.2016 2.263.000 

Anvendt af hensættelser til uforudsete udgifter og tilbageførte ej anvendte hensættelser   (1.863.000) 

Generel hensættelse vedrørende Roskilde Festival 2016 1.000.000 

Hensættelse til specifikke omkostninger vedrørende Roskilde Festival 2016 1.341.000 ___________ 

Saldo 31.12.2016 2.741.000  ___________ 

7. Disponerede udlodninger af båndlagte midler 

Saldo 01.01.2016 32.471.536 

Overført fra konto for båndlagte midler til udlodning 12.183.665 

Udbetalte udlodninger jf. note 8 (25.578.729) ___________ 

Saldo 31.12.2016 19.076.472  ___________ 

der specificeres således: 

Instruments4africa 37.500 

Råstof Roskilde – øvelokaler 430.000 

Dansk Syrisk Kulturkaravane 500.000 

Fremme af musiklivet i Roskilde Kommune 1.500.000 

Danmarksindsamling 2017 1.000.000 

Discover Football, Make a Change donation 500.000 

Change 2017 2.983.968 

Julehjælp 13.408 

Orange Donation 544.948 

Roskilde Festival Højskole 10.600.000 

Advokatbistand og administrativ assistance, fremtidige udlodninger 966.648 ___________ 

Saldo 31.12.2016 19.076.472  ___________ 
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Noter, fortsat 

kr. ___________ 

8. Udlodninger af båndlagte midler (momsfrie midler) 

Change 2015, 2016 og 2017 

Mellemfolkeligt Samvirke 400.000 

Verdens bedste nyheder 150.000 

Kvinfo Festival 75.000 

Askovfonden 400.000 

DITwerk 60.000 

Kofoeds Skole 150.000 

Amnesty International 75.000 

Everyday Sexism Project Denmark 75.000 

Trampolinhuset 500.000 

Sex & Samfund #loveWins 250.000 

Headspace Denmark 100.000 

Mental Helse Ungdom 60.050 

Rethink Human Being 200.000 

Jurarådgivningen 50.000 

Roskilde Kulturservice, assistance, udlodninger 125.875 

Frivillig Fredag 

Roskilde Pigefodbold 25.000 

SIR.98 25.000 

Trekroner BMX 25.000 

Cykling uden alder 25.000 

Plexus, Ungdommens røde kors 25.000 

Projekt Mentornet Roskilde 25.000 

Roskilde Bueskytteklub 25.000 

Roskilde Kulturservice, assistance, udlodninger 19.125 

Your Donations 2016 

Gadens Stemmer 73.641 

Safe and Alive 70.544 

KIRON 58.034 

DinNødhjælp 83.275 

Foreningen Noget Bedre 66.586 

IWGIA 77.770 ___________ 

Transport 3.294.900 



Foreningen Roskilde Festival 17

Noter, fortsat 

kr. ___________ 

8. Udlodninger af båndlagte midler (momsfrie midler), (fortsat) 

Transport  3.294.900   

ADDA 70.200 

Roskilde Kulturservice, assistance, udlodninger 54.284 

Julehjælp 2015 

Foreningen Fundamentet 200.000 

Foreningen Grønlandske Børn 90.000 

Indkøb af julegaver 11.298 

Roskilde Kulturservice, assistance, udlodninger 2.750 

Julehjælp 2016 

Foreningen Projekt Beat 110.000 

Dansk Flygtningehjælp Vipperød 10.000 

Flygtningementor - Ungdommens Røde Kors 60.000 

Turning Tables 130.000 

Lejre Flygtningevenner 20.312 

Foreningen Grønlandske Børn 122.445 

Headspace 73.225 

Foreningen Svovlstikkerne 33.489 

Foreningen Game 180.000 

Dansk Flygtningehjælp Vipperød 11.738 

Røde Kors Kalundborg – Qnet 22.216 

Hera Døtrenes Støtteforening 25.000 

LUA (Landsforeningen Lænkens Unge Ambassadører) 41.087 

Indkøb af julegaver 104.811 

Advokat- og revisorbistand, udlodninger 31.750 

Roskilde Kulturservice, assistance, udlodninger 10.519 

Højskolen 

Mellemfinansiering 8.629.187 

Rådgivere, etablering af fond 232.938 ___________ 

Transport 13.572.149 
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Noter, fortsat 

kr. ___________ 

8. Udlodninger af båndlagte midler (momsfrie midler), (fortsat) 

Transport  13.572.149   

Orange Donation 

Sound Diplomacy 55.420 

Andy Morgan 18.877 

Cabaret Sauvage, Kinshasa 67.147 

La Belle Kinoise 191.003 

SOCKLO project 55.905 

Red Kat Pictures 44.775 

Maison Des Jeunes 59.675 

Advokat- og revisorbistand, udlodninger 12.250 

Andre Donationer 

Danmarksindsamling 2016 1.000.000 

Røde Kors 25.000 

Røde kors - projekter i Georgien og Jordan 1.000.000 

Roskilde eSport 220.000 

Museet for Samtidskunst 75.000 

Folkekirkens Nødhjælp 25.000 

Det Runde Bord - madspildsindsats RF16 325.000 

Verdens Bedste Nyheder / Verdens Vigtigste År 250.000 

Slow Food Network Copenhagen 30.000 

Hand the Ball Foundation 490.000 

Københavns Bybi Forening 150.000 

Dienesminde 20.000 

Børns Vilkår, børnetelefonen, flygtningebørn 150.000 

Dansk Flygtningehjælp, ingen fritid, ingen fremtid 200.000 

Red Barnet 482.000 

Folkekirkens Nødhjælpsprogram, Cambodia 1.500.000 

DITwerk 150.000 

Game - Orange Cup 67.100 

Dansk Røde Kors, oversættelse håndbog 100.000 

Folkekirkens Nødhjælp 50.000 

Bydelsmødre  300.000 

Illegal  150.000 ___________ 

Transport 20.836.301
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Noter, fortsat 

kr. ___________ 

8. Udlodninger af båndlagte midler (momsfrie midler), (fortsat) 

Transport 20.836.301   

Kompis Sverige 344.000 

Dansk Flygtningehjælp, Jordan og Tyrkiet 1.000.000 

Foreningen Hjemløsedagen 42.000 

Trampolinhuset 500.000 

Ungdommens Røde Kors, FoodJam 300.000 

Dansk Røde Kors, Aleppo 500.000 

Foreningen Game 500.000 

Børnenes kontor 35.000 

Mødrehjælpen Roskilde 50.000 

Frelsens Hær Roskilde 50.000 

Kirkens Korshær - Kafé Klaus 35.000 

Barndrømmen 100.000 

Foreningen Det Runde Bord - mobilt køkken 200.000 

Vedvarende energi 240.000 

Verdens bedste Nyheder 250.000 

Volue  65.000 

Andre administrationsomkostninger 

Roskilde Kulturservice, assistance, udlodninger 274.553 

Advokat- og revisorbistand, udlodninger 256.875  ___________ 

25.578.729 ___________ 
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Noter, fortsat 

kr. ___________ 

9. Udlodninger af frie midler (momsede midler) 

Investering i festivaler 

Bandudvikling 2016 127.905 

Dreamcatcher 331.662  ___________ 

459.567 ___________

Andre donationer 

Waterworld, Landskabsprojekt på Roskilde Dyreskue Plads 300.000 

Dansk Syrisk Kulturkaravane 3.225 

Kompis Sverige 156.000 

Women Deliver 114.938 

Folkemødet på Bornholm 144.970 

Biennalen, model af Musicon 87.500 

Bistand til Danish Refugee Center, Grækenland 49.324 

Vidnesbyrd, annoncer i samarbejde med Information 200.000 

Foreningen Hal 12, Indgangsportal Koblingen 200.000 

Råstof Roskilde 25.000 

Ramsø Amatør Scene 25.000 

Gulddysse Kulturgård 25.000 

Ungdommens Folkemøde 83.021 

Juleaften i Konventhuset 35.000 

Støtte, Årets Steppeulv 25.000 

Det lærende fængsel 25.000  ___________ 

1.498.978 ___________

Udlodninger i alt 1.958.545 ___________ 

2016 2015 
kr. kr. ___________ ___________ 

10. Andre økonomiske forpligtelser 

Leje af arealer til afholdelse af Roskilde Festival, 
vedrørende uopsigelig kontrakt indtil 2016 udgør 0 302.442___________ ___________ 

11. Periodeafgrænsningsposter  

Modtaget uddeling fra Fonden Roskilde Festival  10.000.000 10.000.000___________ ___________ 
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Noter, fortsat 

12. Indtægter fra indsamlinger 

Der er på Roskilde Festival 2016 indsamlet midler på i alt 156.000 kr. Indtægterne fra indsamlingsregnskabet 

samt de afholdte omkostninger i forbindelse hermed indgår i Foreningen Roskilde Festivals regnskab. Over-

skudsgraden er opgjort til 86,3%.  

Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med Lov nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 af 

27. juni 2014.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Op-

stillingsformen er tilpasset foreningens aktivitet. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak-

tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens 

værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.   

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-

løb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter fra årets festival indgår i omsætningen på tidspunktet for fakturering eller registrering af kontantsalg. 

Afgiftsindtægter indregnes på baggrund af modtagne staderegnskaber. 

Omkostninger til afholdelse af årets festival 

Omkostninger til afholdelse af årets festival omfatter omkostningerne, der er afholdt i forbindelse med årets 

festival, herunder musik, scener, pladsen samt administrativ assistance fra Roskilde Kulturservice A/S. 

Administrationsomkostninger 

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til drift af foreningen, herunder 

administrativ assistance fra Roskilde Kulturservice A/S. 

Andre driftsindtægter 

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens hovedaktivite-

ter herunder medlemsskaber, modtagne donationer og momskompensation m.m. 
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Anvendt regnskabspraksis, fortsat 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives 

lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: 

Orange telt  10 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år 

Installationer på lejet grund 1-5 år 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i samme post i resultatopgørelsen som afskriv-

ningerne på de pågældende aktiver. 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabs-

året. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevin-

ster og –tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta. 

Balancen

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver omfatter installationer på lejet grund, anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle an-

lægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 

med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Forudbetalte omkostninger 

Forudbetalte omkostninger indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. 

Hensatte forpligtelser  

Hensatte forpligtelser omfatter hensættelser til forventede omkostninger vedrørende afholdte festivaler, som 

erfaringsmæssigt først kommer til kendskab efter regnskabets aflæggelse. 

Periodeafgrænsningsposter  

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i 

efterfølgende regnskabsår. 
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Anvendt regnskabspraksis, fortsat 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, 

gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omreg-

nes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen 

på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.  


