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FORENINGSOPLYSNINGER
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for år 2017 for

DJBFA.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt i overens-

stemmelse med god regnskabsskik og efter regulativet af 18. maj 2016 fra KODA.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten

giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt

resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 5. februar 2018

Administrator  

Tjill Dreyer

Bestyrelsen

Susi Hyldgaard Morten Alfred Højrup

Formand Næstformand

Jesper Hansen Søren Krogh

Anna Lidell Pernille Bévort

Turid Nørlund Christensen Anne Eltard

Lars Greve
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PÅTEGNING FRA DE KRITISKE REVISORER

Til medlemmerne i DJBFA - Komponister og Sangskrivere

København Ø, den 8. februar 2017

De kritiske revisorer

Leif Ernstsen Bent Malinovsky

Vores revision har primært været baseret på forespørgsler til administrator i DJBFA.

Som foreningens kritiske revisorer har vi foretaget en kritisk gennemgang af årsregnskabet

for 2017 med det formål at påse, at foreningens samlede økonomiske dispositioner er udført

på en forsvarlig måde.

Vi har stillet forespørgsler til afvigelser mellem budget og realiseret resultat, ligesom vi har

haft spørgsmål til procedurer og politikker, som kan sikre kontrolmulighed, hensigtsmæssig

legatbehandling samt synlige beslutninger.

4



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til medlemmerne i DJBFA - Komponister og Sangskrivere

Konklusion

Grundlag for konklusion

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for DJBFA for regnskabsåret for 1. januar 2017 - 31. december

2017, omfattende resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, god regnskabsskik og efter regulativ af

18. maj 2016 fra KODA.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt af resultatet af foreningens

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med

årsregnskabsloven, god regnskabsskik og efter regulativ af 18. maj 2016 fra KODA.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og

krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af

årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale

etiske regler for revisorer 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.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til

at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant,

samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift,

medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke

har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om

revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for

vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af

besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan

omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller

tilsidesættelse af intern kontrol.

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

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne

udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets 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 selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er

en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger

herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores

konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til

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

at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en

revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed,

men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale

standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække

væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af

besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,

at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

6



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Kgs. Lyngby, den 8. februar 2017

CVR nr. 33 15 04 82

Mne nr. 29496

Revisorfællesskabet i Lyngby

MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Michael Bo Andersen

Statsautoriseret revisor

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.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse

ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt

inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde

synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede

oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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

overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med

årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

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.
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LEDELSESBERETNING

Indtægter

Legater

Kulturpolitik og ophavsret

Kulturpolitik og ophavsret udgjorde i 2017 3.3 mio. kr., stort set det samme som i 2016. 

Projektet Musik og Sundhed tegner sig for 1.4 mio. kr., og det resterende er udgifter i

forbindelse med EU-arbejde, og andre kulturpolitiske indsatsområder som fx Folkemødet på

Bornholm, Spotfestivalen, Kulturmødet på Mors, Music Days, nordiske, internationale

samarbejder o. lign.

Løn og honorarer til kulturpolitiske aktiviteter, herunder især aflønning af bestyrelsen samt

disses og andres repræsentation i en lang række bestyrelser og udvalg i det danske,

kulturpolitiske liv, indgår ligeledes som en del af kulturpolitik og ophavsret.

 

Specifikke juraomkostninger på ca. 250.000 kr. dækker DJBFAs andel af det fælles jurakontor

med de andre komponistforeninger.

I 2017 samlede DJBFA alle sine mindre puljer i to store pulje, Legatpuljen og

Produktionspuljen. Som følge af EU-direktivet om forvaltningsselskaber, skulle DJBFAs

kulturelle midler gøres tilgængelige for alle Kodas medlemmer, hvilket gjorde ansøgerfeltet

større end tidligere.

Legatpuljen uddelte for 5,8 mio. kr. Der var 4 ansøgningsrunder med i alt 889 ansøgninger,

hvoraf 34,5% fik tildelt legat. 307 legater blev uddelt, med en gennemsnitsstørrelse på

18.915 kr.

Produktionspuljen uddelte for 6.1 mio. kr. Der var 4 ansøgningsrunder med i alt 1.359

ansøgninger, hvoraf 56% fik tildelt legat. 607 legater blev uddelt, med en

gennemsnitsstørrelse på 10.074 kr.

Alle puljetildelinger kan ses på DJBFAs hjemmeside.

I 2017 havde DJBFA 9 refugier, samt 10 intensive arbejdsophold, til en omkostning af 2.1 mio.

kr., et fald på ca. 1.5 mio. kr. fra 2016. Faldet skyldes dels at størstedelen af de intensive

arbejdsophold var finansieret i 2016, samt at der i 2016 havde været en række større

vedligeholdelsesomkostninger på hhv. Berlin og Samsø refugierne. I alt 312 komponister fik

tildelt ophold. DJBFAs refugier og arbejdsophold har primært fokus på at skabe nye

kompositioner og tekst.

DJBFA havde i 2017 27.2 mio. kr. i indtægter, mod 27.3 mio. kr. i 2016. Differencen skyldes

dels færre indtægter fra Copydan, ca. 400.000 kr. opvejet af øgede indtægter fra Kulturelle

Midler på ca. 350.000 kr., samt en mindre nedgang i kontingentmidler på ca. 50.000 kr. 
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LEDELSESBERETNING

Medlemmer

Organisation

Andre forhold
Der er i sidste årsregnskab konstateret en væsentlig fejl, derved at indestående på

foreningens bonuskonto hos foreningens livsforsikringsselskab ikke har været korrekt optaget

i regnskabet. Endvidere har foreningens ejendomme fejlagtigt ikke været ned-skrevet og

opskrevet til forventede salgsværdier. Samlet er kr. 385.369 reguleret, som en nedskrivning

af primo egenkapitalen. Sammenligningstallene er ikke tilpasset herfor.

Udgifter til administration er i 2017 reduceret til 3.2 mio. kr., mod 3.9 mio. kr. i 2016. DJBFAs

sekretariat gennemgik i 2017 flere forandringer og havde ved udgangen af 2017, 6 ansatte

mod 11 ansatte i 2016. Derudover fik DJBFA nyt ansøgnings- og økonomisystem, ligesom

intern afregning mellem administrationer i de tre foreninger DKF/DPA/DJBFA blev afskaffet.

Alle forhold har haft indflydelse på den forandrede administrationsudgift.

Ved udgangen af 2017 havde DJBFA 1867 medlemmer, heraf 1606 fuldgyldige medlemmer og

261 light medlemmer. Fuldgyldige medlemmer med en gennemsnitsalder på 47 år og en

kønsfordeling på 77% mænd og 23 % kvinder, og light medlemmer med en gennemsnitsalder

på 37 år og en kønsfordeling på 59% mænd og 41% kvinder.

Der er i 2016 anvendt 1.5 mio. kr. på aktiviteter, arrangementer, PR og kommunikation, mod

2.4 mio.kr i 2016. Udgifter til PR og kommunikation er stort set uforandret, hvorimod antallet

af medlemsarrangementer er reduceret, herunder nedlæggelse af U6 netværk og andre

netværk, Klubben Odense. Derudover var der i 2016 særlig fokus på medlemsarrangementer

vedr. implementering af det nye EU-direktiv/nye Koda vedtægter.

DJBFA medlemmers sociale sikring var i 2017 på 1.4 mio. kr. en stigning på ca. 150.000 kr. fra

2016. Medlemmer af DJBFA har via deres medlemskab en kritisk sygdoms forsikring, samt

mulighed for at søge sociale legater. 

9



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKABSGRUNDLAGET

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Uddelinger og aktiviteter

Administrationsudgifter

Af- og nedskrivninger

Brugstid Scrapværdi

Driftsmateriel og inventar 5-10 år 0

Forbedringer ejendomme 5 år 0

Omfatter af- og nedskrivninger på og materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiver afskrives

lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og

scrapværdier.

Administrationsudgifter indeholder omkostninger til administration, lokaler mv.

Fortjeneste/tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under 

afskrivninger.

Årsrapporten for DJBFA er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for klasse A-virksomheder samt god regnskabsskik. Årsregnskabet er

opstillet efter KODA's retningslinjer for anvendelse af nationale midler

Anvendt regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til tidligere år. 

Indtægter omfatter medlemmernes kontingent indbetalt til foreningen samt KODA's

kulturelle midler.

Der er i sidste årsregnskab konstateret en væsentlig fejl, derved at indestående på

foreningens bonuskonto hos foreningens livsforsikringsselskab ikke har været korrekt

optaget i regnskabet. Endvidere har foreningens ejendomme fejlagtigt ikke været op- og

nedskrevet til forventede salgsværdier. Samlet er kr. 385.369 reguleret, som en

nedskrivning af primo egenkapitalen. Sammenligningstallene er ikke tilpasset herfor.

Uddelinger og aktiviteter indeholder omkostninger vedr. de i året bevilligede uddelinger,

legater, støtte til projekter, kommunikation mv.

10



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat af årets resultat

Finansielle poster

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Gældsforpligtelser

Egenkapital

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket er for korte og uforrentede variabelt

gældsforpligtelser, svarende til nominel værdi.

Egenkapital består af grundkapital samt overførsel til næste år.

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

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andele i Den selvejende institution Jens Otto Krags Hus i Lille Skiveren optages til indre

værdi på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, indretning af lejede lokaler,

driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af

akkumulerede af- og nedskrivninger. Grunde og bygning op- og nedskrives til forventet

salgspris.

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer

for værdifald. 

Skat indregnes i resultatopgørelsen med 22%.

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

vedrører regnskabsåret. 
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RESULTATOPGØRELSE

Note 2017 2016

KODA - kulturelle midler til uddelinger m.v. 22.318.455 21.797.087

KODA - kulturelle midler til administration 2.593.000 2.738.372

Kulturelle midler i alt 24.911.455 24.535.459

Kontingent 1.866.900 1.917.900

Andre indtægter 1 460.721 869.188

Indtægter i alt 27.239.076 27.322.547

Arbejdslegater og musikproduktion 2 12.336.637 8.193.673

Arbejdsophold og rejser 3 2.095.511 4.588.862

Koncerter, festivaler 4 0 2.100.753

Kulturpolitiske fokusområder og aktiviteter 5 3.321.989 3.247.664

Social sikring 6 1.354.054 1.194.576

Ophavsret 7 253.145 168.013

Kommunikation og PR 8 1.005.111 1.133.111

Medlemsaktiviteter 9 525.501 1.250.978

Løn og gager 10 2.946.768 2.049.702

Uddelinger og aktiviteter i alt 23.838.716 23.927.330

Løn 10 900.478 1.984.016

Honorarer 11 345.597 343.654

Rejser og mødeudgifter 12 200.579 276.563

Husleje, kontorhold m.v 13 1.746.057 1.315.936

Adminstration i alt 3.192.710 3.920.169

Administrative indtægter 553.798 581.415

Udgifter i alt 26.477.629 27.266.084

Resultat før finansielle poster 761.447 56.463

Finansielle indtægter 0 909

Finansielle udgifter 52.563 338

Resultat før skat 708.885 57.034

Skat af årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT 708.885 57.034

Overført resultat 708.885 57.034

Disponeret 708.885 57.034
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BALANCE

Note 31.12.17 31.12.16

AKTIVER:

Grunde og bygninger 4.226.686 6.479.963

Driftsmateriel og inventar 188.176 262.869

Materielle anlægsaktiver 14 4.414.862 6.742.832

Andele i Lille Skiveren 15 198.207 198.207

Finansielle anlægsaktiver 198.207 198.207

Anlægsaktiver i alt 4.613.069 6.941.039

Andre tilgodehavender 1.011.436 2.506.328

Deposita 136.296 202.256

Periodisering 2.235 214.498

Tilgodehavender 1.149.967 2.923.082

Værdipapirer 16 22.351 25.327

Likvide beholdninger 4.537.987 860.747

Omsætningsaktiver i alt 5.710.305 3.809.156

AKTIVER I ALT 10.323.374 10.750.196
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BALANCE

Note 31.12.17 0,00

PASSIVER:

Bundenkapital 223.000 223.000

Overførtresultat 1.392.443 1.068.923

Egenkapital i alt 17 1.615.443 1.291.923

Prioritetsgæld 1.910.360 4.351.114

Langfristede gældsforpligtelser i alt 18 1.910.360 4.351.114

Prioritetsgæld 18 102.662 196.677

Skyldigt til medlemmer 0 120.000

Skyldige legater 5.892.005 3.348.565

Kreditorer 143.817 355.470

Anden gæld 19 659.088 1.086.446

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.797.571 5.107.158

Gæld i alt 8.707.931 9.458.272

PASSIVER I ALT 10.323.374 10.750.196

Eventualforpligtelser 20
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note

2017 2016

1

COPYDAN Arkivpakke I og II 460.721 410.356

COPYDAN Tekst og Node mv. 0 243.107

Diverse 0 215.725

i alt 460.721 869.188

Midlerne fra CopyDan er gået til produktionspuljen

2 ARBEJDSLEGATER OG MUSIKPRODUKTION

Ordinær legatuddeling 6.273.000 6.370.000

Produktionspulje 5.783.177 0

Udgivelsespulje 0 1.732.673

Legatudvalgshonorar 280.460 91.000

i alt 12.336.637 8.193.673

3 ARBEJDSOPHOLD OG REJSER

A-ophold: 381.498 1.259.614

B-ophold:

New York 660.698 704.873

Berlin 72.527 166.558

Paris 113.838 231.043

København 223.637 186.117

C-ophold:

Lofoten 66.755 47.207

Audalusien 214.943 285.746

Grækenland 0 54.847

Bornholm 141.451 196.414

Mårup Havn, samsø 147.239 396.699

Deb selvejende institution Jens Otto Krags hus … 43.500 52.500

Afskrivninger, instrumenter og bygninger jr. Note 14 29.425 15.235

Rejsepulje 0 992.008

i alt 2.095.511 4.588.862

4 KONCERTER OG FESTIVALER

Udlandspunlje 0 776.253

Festivalpulje, festivalprojekter og Innovationspulje m.v. 0 1.324.500

i alt 0 2.100.753

ANDRE INDTÆGTER
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note

2017 2016
5 KULTURPOLITISKE FOKUSOMRÅDER OG AKTIVITETER

Musik og sundhed/MusicBuisness2020 1.377.711 1.618.826

Fokusområder 730.109 800.963

Kulturpolitik -honorarer 753.053 705.606

Kontingenter 136.593 82.471

Kulturpolitisk aktiviteter 324.524 39.798

i alt 3.321.989 3.247.664

6 SOCIAL SIKRING

Kritisk sygdomsforsikring 1.193.054 961.084

Sociale legater 161.000 233.492

i alt 1.354.054 1.194.576

7 OPHAVSRET

Juridisk assistance 253.145 162.513

Ophavsret 0 5.500

i alt 253.145 168.013

8 KOMMUNIKATION OG PR

Hædersprisfest 586.978 613.481

Blad 279.637 347.075

Hjemmeside, sociale medier, tryksager 138.496 172.554

i alt 1.005.111 1.133.111

9 MEDLEMSAKTIVITETER

Medlemsaktiviteter, netværk m.v 127.635 677.279

Kursus og mentorordning 0 170.829

Generalforsamling 186.375 178.607

Hædersgaver 165.494 152.805

Diverse til medlemmer 45.997 71.459

i alt 525.501 1.250.978

10 LØNNINGER

Lønninger 3.800.263 3.525.584

Social sikring, ATP og lønsum 69.184 75.828

Pension 240.027 431.567

Regulering af ferieforpligtelse -262.228 738

i alt 3.847.246 4.033.718
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note

2017 2016
Fordelte lønninger

Lønninger er fordelt således:

Uddelinger og aktiviteter 2.946.768 2.049.702

Administration 900.478 1.984.016

i alt 3.847.246 4.033.718

11 Honorarer

Formand 432.500 460.000

Næstformand 200.000 200.000

Mødehonorar  m.v. 401.960 318.846

Kritiske revisorer 8.310 8.000
i alt 1.042.770 986.846

Honorarer fordelt således:

Uddelinger og aktiviteter 697.173 643.192

Administration 345.597 343.654
i alt 1.042.770 986.846

12 REJSE OG MØDEUDGIFTER

Mødeudgifter 92.603 82.194

Rejseudgifter ved bestyrelses- og udvalgsmøder 107.976 194.369
i alt 200.579 276.563

13 HUSLEJE, KONTORHOLD M.V 

Husleje og el m.v. 365.339 310.891

Telefon 49.582 49.450

Afskrivning, inventar og edb, jf. note 13 74.693 85.048

Rengøring og vedligeholdelse 59.449 53.019

Kontorudstyr, edb og småanskaffelser 499.008 287.776

Kontorartikler 8.062 26.476

Bøger og aviser 13.855 7.884

Porto og gebyr 60.499 42.758

Advokat 17.063 0

Revision og regnskabsassistance 144.750 159.700

Dataløn 18.111 16.950

Repræsentation og gaver 6.084 7.974

Personaleomkostninger 210.350 144.331

Forsikring 75.176 42.282

Taxa, Bring 1.178 5.154

Diverse omkostninger 142.857 76.244

i alt 1.746.057 1.315.936
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note

14 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Anskaffelsessum

Grunde & 

bygninger

Instrumente

r og andet 

Inventar og 

edb

Anskaffelsessum primo 6.811.595 562.900 1.536.386

Tilgang i året 0 0 0

Afgang i året 4.451.625 0 0

i alt 2.359.970 562.900 1.536.386

Afskrivninger

Ned- og afskrivning primo 331.632 562.900 1.273.517

Reguleringer -2.227.773 0

Afskrivninger 29.425 0 74.693

Afgang 0 0 0

Af- og nedskrivninger ultimo -1.866.716 562.900 1.348.210

Regnskabsmæssig værdi ultimo 4.226.686 0 188.176

15 Kapital andel i Den selvejende instution Jens Otto Krags Hus i Lille skiveren 

Kostpris primo 198.207

Regulering 0

Regnskabsmæssigværdi i alt 198.207

16 Værdipapirer

Regnskabsmæssig værdi primo 25.327

Årets regulering -2.976

Regnskabsmæssigværdi i alt 22.351
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note

17 EGENKAPITAL

Primo 1/1 Årets reg. Ultimo 31/12

Bunden egenkapital

Juridisk hjælpefond 118.000 0 0 118.000

Social hjælpefond 30.000 0 0 30.000

Hædersprisfond 75.000 0 0 75.000

i alt 223.000 0 0 223.000

Disponibel egenkapital

Overført resultat 500.807 -2.189.444 708.885 -979.753

Op- og nedskrivninger vedr. værdi- 13.238 -13.238 0 0

Værdipapirer

Op- og nedskrivninger vedr. 410.000 1.817.773 0 2.227.773

ejendomme

Regulering Skiveren 144.422 0 0 144.422

Regulering tidligere år 460 -460 0 0

i alt 1.068.927 -385.369 708.885 1.392.443

Egenkapital i alt 1.291.927 -385.369 708.885 1.615.443

18 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Gæld primo Gæld ultimo

Nykredit, nom.

2.112.466 2.013.022 102.662 1.910.360 1.516.494

19 ANDEN GÆLD 2017 2016

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 58.461 16.652

Skyldige feriepenge 296.634 558.862

Mellemregning til mindelegater 198.993 248.607

Mellemregning Nordic Film Music Day 0 202.326

Øvrig gæld 105.000 60.000

i alt 659.088 1.086.446

20 EVENTUALFORPLIGTELSER

Foreningen har indgået aftale om fremleje. Fremlejekontrakten kan opsiges med 12 månders varsel,

dog tidligst den 1.maj 2024. Huslejeforpligtelsen i den resterende fremlejekontrakt udgør 5.765 t.kr. pr

31.december 2017. For en del af fremlejemålet er indgået fremlejekontrakt mellem foreningen og DKF, 

hvor huslejeindtægten i den resterende fremlejeperiode udgør 1.902 t.kr.

Afdrag næste 

år

Langfristet 

andel

Restgæld 

efter 5 år

Forslag til 

årets 

resultat-

fordeling 

2.186.000kr.1,0%
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1. REVISION AF ÅRSREGNSKABET

1.1. Indledning

1.2. Konklusion af den udførte revision og revisionspåtegning

2. SÆRLIGE FORHOLD VEDRØRENDE REGNSKABET FOR ÅR 2017

Der er i sidste årsregnskab konstateret en væsentlig fejl, derved at indestående på

foreningens bonuskonto hos foreningens livsforsikringsselskab ikke har været korrekt

optaget i regnskabet. Endvidere har foreningens ejendomme fejlagtigt ikke været ned-

skrevet og opskrevet til forventede salgsværdier. Samlet er kr. 385.369 reguleret,

som en nedskrivning af primo egenkapitalen. Sammenligningstallene er ikke tilpasset

herfor. 

Ellers er der ingen særlige forhold i regnskabet for 2017.

Som valgte revisorer for DJBFA har vi afsluttet revisionen af årsrapporten for 

regnskabsåret 2017.

Godkender ledelsen årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsrapporten

med en påtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger.

Årsrapporten for år 2017 udviser et resultat på kr. 708.885, samlede aktiver på kr. 

10.323.374 og en egenkapital på kr. 1.615.443.

Vor rapportering om den udførte revision har været tilrettelagt således, at væsentlige

observationer og vurderinger, som efter vor opfattelse burde meddeles til

foreningens ledelse er medtaget i revisionsprotokollen, hvilket ligeledes gælder

kommentarer til udvalgte poster i årsrapporten.

Årsrapporten og nærværende protokollat indeholder de oplysninger, som efter vor

opfattelse er nødvendige for ledelsens stillingtagen til aflæggelsen af årsrapporten.

Vor konkluderende rapportering til ledelse og regnskabslæsere om resultatet af den

udførte revision er sammenfattet i revisionspåtegningen på årsrapporten.
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3. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET

3.1. RESULTATOPGØRELSEN

3.2. BALANCEN

Anlægsaktiver

Foreningens anlægskartotek danner grundlag for beregning af regnskabsmæssige

afskrivninger, som foretages lineært over den forventede levetid. Vi har kontrolleret,

at afskrivningerne er foretaget i overensstemmelse med den beskrevne

regnskabspraksis. Vi kan herefter tilslutte os værdiansættelsen.

Resultatopgørelsens poster er revideret og analyseret på grundlag af specifikationer,

udvalgt dokumentationsmateriale samt afstemningsmateriale.

Vi har kun i mindre omfang kunnet bygge vor revision på den interne kontrol i de

systemer og forretningsgange, der anvendes i foreningen. Årsagen dertil er, at der

ikke er mulighed for at opbygge systemer med indbyggede kontroller, når få personer

varetager samtlige funktioner.

Vi må derfor konstatere, at fejl, der kan opstå som følge af, at samme person

bestrider udførende og kontrollerende funktion, har vi ingen eller kun begrænsede

mulighed for at opdage, og der findes ingen praktisable revisionsmetoder til at afsløre 

sådanne fejl.

Revisionen er i væsentlig grad baseret på en gennemgang af registreringerne og det 

hertil hørende bilagsmateriale.

Revisionen har i øvrigt ikke givet anledning til omtale af konkrete fejl, mangler eller

usikkerheder, som efter vor opfattelse kræver ledelsens opmærksomhed.

Til enkelte poster i årsrapporten og andre forhold vedrørende årsregnskabet skal vi

anføre følgende:
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Likvide beholdninger

Anden gæld

3.3 REVISIONSDIFFERENCER

4. SKATTEMÆSSIGE FORHOLD

4.1. Skat af årets skattepligtige indkomst

Revisionen af årsrapporten er tilrettelagt med henblik på at opfylde lovgivningens

krav herom, og tager således ikke sigte på revision af indkomstopgørelsen eller at alle

poster er behandlet korrekt.

Vi har ydet assistance med opgørelsen af den skattepligtige indkomst og i hovedtræk

påset, at gældende skatteregler og skattepraksis er fulgt. Vi er ikke bekendt med

forhold, som kan give anledning til regulering af den opgjorte indkomst.

Vi henviser til den af os udarbejdede opgørelse af skattepligtig indkomst for 2017.

Opgørelsen er forsynet med separat revisorerklæring, hvortil vi henviser.

Vi har afstemt foreningens likvide beholdninge til den forelagte dokumentation.  

Vi har i henhold til aftale assisteret med udarbejdelsen af årsregnskabet og i den

forbindelse foreslået forskellige korrektioner til bogholderiet. Vi henviser til de

fremsendte efterposteringer.

Vi har påset, at der for alle væsentlige gældsforpligtelser foreligger behørigt

dokumentations- og afstemningsmateriale, ligesom vi har analytisk har vurderet, at

alle gældsforpligtelser er indregnet.
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5. ØVRIGE OPLYSNINGER

5.1. Protokoller m.v.

5.2. Ledelsens regnskabserklæring

Vi har påset, at foreningen overholder bestemmelserne i årsregnskabsloven om

forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollater på bestyrelsesmøder.

I henhold til lovgivningen skal vi redegøre for vores opfattelse af vort samarbejde og

for lovgivningens afgrænsning af ledelsens og revisionens opgaver og ansvar. Vi

henviser til afsnit 6.

Foreningens ledelse har i forbindelse med afslutningen af revisionen af årsregnskabet

afgivet regnskabserklæring og bekræftet regnskabets fuldstændighed, herunder

oplysninger om kautions- og garantiforpligtelser, pantsætninger og øvrige

sikkerhedsstillelser, verserende retssager, væsentlige begivenheder efter

regnskabsårets udløb, forsikringsforhold og andre vanskelige reviderbare områder.
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5.3. Forsikringsforhold

6. GENERELT - REVISION OG ANSVAR

6.1. Revisionens formål

6.2. Tilrettelæggelse og udførelse af revisionen

Revisionens formål er at undersøge og tage stilling til, om det af ledelsen

udarbejdede årsregnskab som helhed giver et redeligt udtryk for foreningens resultat

og økonomiske stilling, herunder om årsregnskabet er rigtigt udarbejdet i

overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav, og om det er

udarbejdet efter almindeligt anerkendt regnskabspraksis, samt om regnskabet

indeholder alle krævede og nødvendige oplysninger.

Revisionen er tilrettelagt og gennemført på grundlag af en vurdering af risiko og

væsentlighed. Som grundlag for risikovurderingen har vi analyseret udviklingen i

resultatopgørelsen og balancen, herunder foretaget sammenholdelse med eventuelle

budgetter. Risikovurderingen er endvidere baseret på vort kendskab til de i selskabet

etablerede forretningsgange og det interne kontrolsystem. Revisionen er dels udført i

årets løb og dels i forbindelse med revision af årsregnskabet.

Revisionsindsatsen har været koncentreret om regnskabsposter og områder, hvor der

er risiko for væsentlige fejl og mangler.

Revisionen af årsregnskabet har ikke omfattet en detaljeret gennemgang af alle årets

transaktioner, men er baseret på stikprøver. Ved revisionen af resultatopgørelsen har

vi overbevist os om, at væsentlige indtægter og udgifter er medtaget, ligesom vi har

sikret os, at indtægter og udgifter er periodiseret korrekt. Ved revision af balancen

har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til selskabet, om deres

tilstedeværelse på statustidspunktet samt om deres forsvarlige vurdering. Vi har

endvidere kontrolleret, at de gældsposter og forpligtelser, der os bekendt påhviler

selskabet, er rigtigt udtrykt i årsregnskabet.

Foreningens forsikringsforhold omfattes ikke af vor revision.

Ifølge ledelsens oplysninger er foreningenforsvarligt forsikringsdækket i en eventuel

skadesituation.
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6.3. Revisors ansvar

6.4. Ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen ifølge årsregnskabsloven

7. ANDRE OPGAVER

Udover den lovpligtige revision har vi

-

-

Ledelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes et årsregnskab bestående af balance,

resultatopgørelse, noter og årsberetning i overensstemmelse med lovgivningens og

vedtægternes regler herom.

Ledelsen skal sørge for, at foreningens bogføring sker under iagttagelse af

lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen kontrolleres på en efter

selskabets forhold tilfredsstillende måde. Ledelsen skal endvidere tage stilling til, om

foreningens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til foreningens drift.

ydet skattemæssig assistance i forbindelse med endelig opgørelse af

foreningens indkomst og selvangivelsen for indkomståret

ydet regnskabsmæssig assistance i forbindelse med udarbejdelsen af

årsrapporten for år 2017

Ved udførelsen af vor revision har vi i rimeligt omfang været opmærksomme på

forhold, der kan tyde på besvigelser og andre uregelmæssigheder. Vi har ikke ved

revisionen for regnskabsåret 2017 konstateret uregelmæssigheder. Vi skal i den

forbindelse henvise til efterfølgende afsnit om ledelsens ansvar, idet besvigelser og

uregelmæssigheder bedst imødegås ved etablering af fornuftige forretningsgange og

en stærk intern kontrol.

Vi har som revisorer ansvaret for, at revisionen tilrettelægges og gennemføres på en

sådan måde, at vor revision i rimeligt omfang afdækker de risici, der er for væsentlige

fejl og mangler i regnskabet. Vi har desuden pligt til gennem vor revision at erhverve

os en begrundet overbevisning om regnskabets rigtighed.
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8. REVISORS ERKLÆRING PÅ REVISIONSPROTOKOLLEN

Revisors erklæring på revisionsprotokollatet

I henhold til lovgivning om godkendte revisorer skal vi oplyse:

at vi opfylder de i lovgivningen indeholder habilitetsbetingelser, og

at

Kgs. Lyngby, den 5. februar 2018

Revisorfællesskabet i Lyngby

MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Michael Bo Andersen

Statsautoriseret revisor

Forelagt for ledelsen den 5. februar 2018

Susi Hyldgaard Morten Alfred Højrup

Søren Krogh Jesper Hansen

Anna Lidell Pernille Bévort

Turid Nørlund Christensen Anne Eltard

Lars Greve

vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger som vi har 



5. februar 2018

Revisorfællesskabet i Lyngby

MBA Revision ApS

Lyngby Hovedgade 54 A, 1. sal

2800 Kgs. Lyngby

Att. Michael Bo Andersen

Efter anmodning bekræftes hermed, at det udarbejdede årsregnskab for 2017 der udviser et netto-

resultat på kr. 708.885 og en egenkapital på kr. 1.615.443 efter min opfattelse indeholder

alle oplysninger til bedømmelse af årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 31. december 2017.

Endvidere bekræftes særskilt følgende oplysninger som ligeledes er meddelt til brug for revisionen

af foreningens årsrapport for 2017:

1. Jeg er ikke bekendt med forhold af betydning for årsrapporten som ikke allerede er kommet

til jeres kendskab. Jeg har ikke kendskab til væsentlige aftaler, kontrakter, transaktioner

m.v., som ikke er blevet forevist jer under jeres revision.

2. Samtlige aktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget og fremgår på den rigtige måde af 

årsrapporten.  Eventuelle indskrænkninger i dispositionsretten - ejendomsforbehold, pantsæt-

ninger etc. - er oplyst i årsrapporten.

3. Foretagne hensættelser til imødegåelse af tab er efter min opfattelse tilstrækkeligt til at dække

den risiko, der hviler på aktiverne. Der er herudover ikke aktiver, hvor der er tale om mere end

normal forretningsmæssig risiko.

4. Intet ledelsesmedlem har eller har haft lån i foreningen, udover de i årsrapporten anførte.

5. Forenignens har ikke pensions-, veksel-, kautions-, garanti-, leasing- eller hermed beslægtede

forpligtelser, der ikke fremgår af årsrapporten

6. Der verserer ikke retssager eller foreliggende andre forhold, herunder miljømæssige forhold

som skønnes at indebære væsentlige risiko for selskabet, hvortil der ikke er taget hensyn

i årsrapporten.

Ledelseserklæring for DJBFA i forbindelse med årsrapporten for perioden

1. januar 2017 - 31. december 2017



2.

7. Der er tegnet forsikringer, som løbende revurderes, og som ud fra foreningens forhold og en risiko-

vurdering skønnes tilstrækkelige til at dække evt. skadessituationer.

8. Jeg har siden den sidst afgivne ledelseserklæring erklæring ikke konstateret besvigelser, som ikke 

er kommet revisor til kendskab ligesom jeg fortsat anser de eksisterende interne kontroller og 

forretningsgange for tilstrækkelige til at minimere for utilsigtet fejlinformation i årsrapporten 

samt til at sikre foreningens værdier imod misbrug.

9. Der er i tiden mellem regnskabsafslutningen og underskrifts datoen ikke forekommet forhold 

eller transaktioner med væsentlige indflydelse på selskabet økonomiske stilling hvortil der ikke 

allerede er taget hensyn i regnskabet eller hvorom der er oplyst i årsberetningen.

København, 5. februar 2018

Susi Hyldgaard

Tjill Dreyer

____________________ 

____________________ 


