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BSides København

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021
for BSides København.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31.
december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 7. juni 2022

Bestyrelse

Martin Holm Gohs
Formand

Christian Dinesen
Medlem

Frederik Raabye
Medlem

Mads Frandsen
Medlem

3

Klaus Agnoletti
Medlem
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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden
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BSides København

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for BSides København for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for foreninger og foreningens bestemmelser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening..
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, og består af medlemskontingenter, billetsalg, tilskud fra fonde
og øvrige institutioner samt øvrige indtægter i form af private donationer.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under
acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Foreningen er skattepligtig og skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige
indkomst.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide
beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
Egenkapital
Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte
eller fastsat i vedtægterne.
Udskudt skat
Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig
og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller
afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes
med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved
modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være
gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i
skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.
Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse
2021
kr.

2020
kr.

Bruttotab

-2.601

4.984

Driftsresultat

-2.601

4.984

Finansielle omkostninger
Resultat før skat

-467
-3.068

-1.564
3.420

Skat af årets resultat
Årets resultat

395
-2.673

-1.452
1.968

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
Resultatdisponering

-2.673
-2.673

1.968
1.968

Note
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Balance 31. december 2021
2021
kr.

2020
kr.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Udskudte skatteaktiver
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

1.700
395
10.000
12.095

100
0
0
100

Likvide beholdninger

55.950

75.822

Omsætningsaktiver

68.045

75.922

Aktiver

68.045

75.922

Note
Aktiver
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Balance 31. december 2021

Note

2021
kr.

2020
kr.

65.205
-2.673
62.532

63.236
1.968
65.204

Passiver
Virksomhedskapital
Overført resultat
Egenkapital
Selskabsskat
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag
til social sikring
Kortfristede gældsforpligtelser

0

1.452

5.513
5.513

9.266
10.718

Gældsforpligtelser

5.513

10.718

68.045

75.922

Passiver

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

1
2
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Noter
1. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

2. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
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