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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for år 2021 for

Autor.

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

stemmelse med god regnskabsskik og efter KODA's regulativ fra 2021.

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 8. februar 2022

Administrator  

Andreas Hemmeth

Bestyrelsen

Anna Lidell Søren Krogh

Forperson Næstforperson

Jesper Hansen Anne Eltard

Næstforperson

Marc Facchini Madsen Pernille Bévort

Lasse Matthiessen
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PÅTEGNING FRA DE KRITISKE REVISORER

Til medlemmerne i Autor - Komponister og Sangskrivere

København Ø, den 8. februar 2022

De kritiske revisorer

Leif Ernstsen Bent Malinovsky

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

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

for 2020 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til medlemmerne i Autor - Komponister og Sangskrivere

Konklusion

Grundlag for konklusion

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Autor for regnskabsåret for 1. januar 2021 - 31. december

2021, omfattende resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, god regnskabsskik og efter KODA's

regulativ fra 2021.

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

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af foreningens

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 i overensstemmelse med

årsregnskabsloven, god regnskabsskik og efter KODA's regulativ fra 2021.

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

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.

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 foreningens 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

København Ø, den 8. februar 2022

CVR nr. 33 15 04 82

Mne nr. 29496

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.

Revisorfællesskabet - Kreston

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.
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LEDELSESBERETNING

Indtægter

Legater

Autor administrerede midler for Koda Kultur for i alt 11,5 mio. kr. i 2021 mod 12,7 mio. kr. i

2020. Forskellen skyldes, at indtægterne fra Koda er svingende år for år, og de kulturelle

midler er afhængige af Kodas omsætning. Corona-pandemien har spillet en betydelig rolle for

forskellen her. 

Legatpuljen uddelte arbejdslegater for 5,1 mio. kr. i løbet af året, hvor i alt 1.170 havde

ansøgt. Af dem fik 404 tildelt legat (37 % af alle behandlede ansøgninger). Den

gennemsnitlige størrelse på legaterne blev på 12.779 kr. 

Alle puljetildelinger kan ses på Autors hjemmeside.

I 2021 havde Autor seks refugier samt 11 intensive arbejdsophold til i alt 2,1 mio. kr. For

Autor er arbejdsopholdene faglige fyrtårne inden for hver sin musikalske retning og

arbejdsmetode, og det var derfor glædeligt, at de fleste blev afholdt trods restriktioner. Autor 

arrangerer arbejdsophold inden for alt fra Melodi Grand Prix til kompositionsmusik. Fra

elektronisk musik til folkemusik. 

Som det måske er bemærket, så er DJBFA-navnet udskiftet til fordel for foreningens nye

navn, Autor. En længere navneskifteproces, der sluttede ved den ekstraordinære

generalforsamling i efteråret. Et stort og markant flertal af medlemmerne stemte for at at

A’et fra DJBFA nu skal stå alene. Det er her vigtigt at sige, at det kun er foreningens navn, der

er ændret. Alt andet er som det plejer. Meget mere om dette i de følgende afsnit. 

Der var indtægter fra kontingentmidler fra medlemmerne på 1,49 mio. kr. På indtægtssiden

findes der også 0,63 mio. kr. fra Copydan Tekst og Node samt en række fonde. 

I 2021 administrerede Autor en stor arbejdslegatpulje med to årlige ansøgningsfrister samt

Flowpuljen, der kan søges året rundt bortset fra sommer- og juleferien. Flowpuljen støtter

eksempelvis opkvalificering- og rejseomkostninger, der kan bidrage til et fortsat flow i

ansøgers musikalske arbejde. Ansøger får svar inden for 15 dage.

Flowpuljen uddelte 665.500 kr., hvor i alt 314 havde ansøgt. Her fik 119 tildelt legatet til

deres projekt (37 %). Gennemsnittet på det udbetalte legat var på 5.592 kr.
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LEDELSESBERETNING

Kulturpolitik

Vi har i samarbejde med en række andre organisationer udarbejdet en undersøgelse om

coronaens konsekvenser for kulturlivet, som tænketanken Mandag Morgen har stået for. 

Som noget nyt kunne man også søge om at bruge Copenhagen Studio i en måned. En ting er,

at selve studiet er meget velegnet til sangskrivning og mindre indspilninger, men der er også

et musikmiljø omkring studiet, hvor man få sparring med andre producere og sangskrivere,

men også møder managers og bookere. Hver måned blev booket i Copenhagen Studio i 2021. 

Af Autors egne refugier i Berlin og på Samsø fik 86 fik tildelt en uge i et af refugierne. Her var

også udfordringer med belægningen af Berlin-refugiet pga. rejserestriktionerne. Begge

refugier kan søges alle uger i løbet af året. 

Igen var året i høj grad præget af corona – også kulturpolitisk, hvor Autor rådgav

kulturordførerne ved forhandlingerne om kompensationspakkerne. Derudover har Autor

fortsat den fokuserede indsats på både at understøtte medlemmernes behov for rådgivning,

sparring og inspiration, men også at arbejde for at restriktionerne blev så lempelige for

kulturbranchen som muligt. Autor har blandt andet kommet med vores 13 bud på en

genåbning og en kulturel guldalder, når restriktionerne forsvandt. 

De tre refugier New York, Lofoten og Lille Skiveren kan søges af alle Koda-medlemmer. Igen

var 2021 et udfordrende år at rejse i på grund af restriktioner i blandt andet USA, Norge og

Tyskland. Men på trods af det, fik i alt 63 plads i de tre refugier. New York kan søges alle uger

i løbet af året, mens vi har udvalgte uger i de resterende to. 

Refugierne og arbejdsopholdene har primært fokus på at skabe nye kompositioner og

tekster, få nye samarbejdspartnere og blive opkvalificeret inden for sit fag. 

I løbet af 2021 kom der yderligere fire nye muligheder for karrierecoaching til, så der nu kan

søges mellem seks forskellige, dygtige coaches. I alt fik 135 Koda-medlemmer tildelt et

coachingforløb i 2021. 

Der var 315 personer, der ansøgte om at komme på arbejdsophold; 98 fik tildelt en plads (31

%), og 217 fik afslag (69 %). 

Kulturpolitik udgjorde 2,0 mio kr. i 2021 mod 2,1 mio. kr. i 2020. 
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LEDELSESBERETNING

Kønsdebatten var en af de mest omdiskuterede emner i musikbranchen i 2021. Noget der

også fyldte meget hos Autor. Vi var blandt andet en af initiativtagerne til 2030-målene for

kønsligestilling i musikbranchen, som er en målsætning om mere lige muligheder for alle

uanset køn. 2030-målene dækker over en række forskellige tematikker og institutioner, hvor

vi gerne vil have sikret mere balance. Initiativet fik massiv mediedækning, og den

nyudnævnte kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen bakkede også op. I samme boldgade fik vi

den 8. marts – Kvindernes Internationale Kampdag - Radio Nova til kun at spille kvindelige

artister. Desuden deltog vores forperson, Anna Lidell, i en lang række debatter og

udsendelser om samme. Autor har derudover foreslået, at public service-medierne skal

arbejde for en bedre ligestilling mellem kønnene i den musik, der spilles, hvor det direkte

bliver skrevet ind i public service-kontrakten. Om det sker, vil de kommende

medieforhandlinger i 2022 vise.

En af grundene til, at kulturlivet har haft så svært ved at trænge igennem med deres budskab

om kompensationspakker og lignende, er, at vi har meget lidt viden og data om kulturlivet.

Derfor var en af vores målsætninger, at vi skal have oprettet et kulturens analyseinstitut, så vi

kunne blive klogere på os selv og vores branche. Til denne indsats fik vi bragt et debatindlæg

om samme i foråret, og vi har løbende deltaget i debatten i medierne. I forbindelse med

finansloven afsatte regeringen og det parlamentariske grundlag penge af til at oprette et

analyseinstitut for kulturen i løbet af 2022. Det arbejde vil vi følge til dørs i den kommende

tid.  

Både P6 Beat og P8 Jazz var igen lukningstruede – for tredje år i træk. Her endte Autor med at

indrykke en helsidesannonce i flere dagblade med opråb om at redde radiostationerne.

Sammen med andre aktørers pres blev de to radiostationer nu endegyldigt reddet. 

I løbet af efteråret var Autor medunderskrivere sammen med 264 andre kunstnere og

personer fra kulturbranchen i et opråb til den danske regering. Det skyldes, at der, i

forbindelse med en dom i Rumænien om moms på ophavsrettigheder, blev fremsat et forslag

om, at alt ophavsretligt materiale skal pålægges moms. Som det ser ud nu, gælder forslaget

stadig, men uden at det vil ramme den enkelte kunstner, hvilket vi er tilfredse med. Det

kommer dog fortsat til at have komplikationer for forvaltningsselskaber som Koda og Gramex. 

Også noget Autor har øje på i løbet af 2022.

2021 var også året, hvor første halvdel af EU’s ophavsretsdirektiv blev implementeret i

Danmark. Den såkaldte paragraf 17 er nu en del af dansk lovgivning, hvilket vi er meget

tilfredse med. Den betyder, at rettighedshavernes vilkår forbedres, fordi platformene bliver

forpligtede til at lave aftaler om betaling for brug af rettighedsbeskyttet indhold. Vores

ophavsret styrkes grundlæggende, fordi udgangspunktet er, at tjenesterne nu har ansvaret

for, hvad der ligger på deres platforme. Desværre blev resten af direktivet udskudt til

sommeren 2022. Det er også en sag, vi følger nøje med i. 
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LEDELSESBERETNING

Medlemmer

Fonde

Organisation

Pandemien har ramt vores fag hårdt, og vi har også givet henstand i kontingentet til nogle af

de medlemmer, der var ramt hårdest. 

Autor har fået legater af en række fonde til aktiviteter i løbet af året. Således har Augustinus

Fonden, Tuborg Fonden, Toyota-fonden, Nordic Culture Point og Nordisk Kulturkontakt givet

tilsagn om midler i løbet af året. Det var blandt andet til en nordiske kvindecamp, We Make

Music, i København samt Akademi for Drivkraft.

Autor tager aktivt del i det europæiske samarbejde mellem søsterforeningerne via ECSA, som

vi også er medlemmer af. ECSA er de europæiske autorforeningers paraplyorganisation. Her

sætter vi vores udfordringer i spil i en international kontekst, hvor det er relevant. Det er det

eksempelvis med streamingudfordringerne, corona-pandemiens konsekvenser samt

kønsbalancen, som alle er grænseoverskridende emner, der har været taget op på europæisk

plan. 

Autor havde medlemsfremgang i løbet af 2021, så vi nu er 1584 medlemmer ved årets

udgang. Medlemmerne har en gennemsnitsalder på 48 år med fordeling på 28 % kvinder og

72 % mænd.  

Sekretariatet består af en fuldtids kommunikations- og legatmedarbejder og en fuldtids

sekretariatschef. Derudover en økonomimedarbejder, en projektleder/PA for bestyrelsen, en

halvtidsmedarbejder til vores tilbud samt en studentermedhjælper. 

Sekretariatet bestod hele året igennem af samme personale, mens vi ved årsskiftet fik en ny

medarbejder til håndtering af de forskellige tilbud, da den forrige medarbejder skiftede til

andet arbejde.  

Under corona-pandemien har behovet for samarbejdet på tværs af organisationer også været

tydeligt, og qua de gode erfaringer med fælles 2030-kønsmål mødes de seks foreninger for

professionelle musikere – skabende og udøvende – nu i det de kalder ”seksteten”, dvs. DAF,

DMF, DPA, DKF, Musikforlæggerne og Autor for at skabe større fremtidig samarbejde på

tværs.

Den traditionsrige hædersprisfest blev afholdt i september, hvor vi hyldede musikbranchens

skabende kunstnere for deres indsats. Derudover har vi i løbet af året holdt en række

Seminar og Bar, hvor en bred medlemsskare deltog i både to timers seminarerne og det

efterfølgende netværk. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKABSGRUNDLAGET

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Uddelinger og aktiviteter

Administrationsudgifter

Af- og nedskrivninger

Brugstid Scrapværdi

Driftsmateriel og inventar 5-10 år 0

Ejendomme 5-20 år 80%

Fortjeneste/tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under 

afskrivninger.

Årsrapporten for Autor 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 uændret i forhold til tidligere år. 

Indtægter omfatter medlemmernes kontingent indbetalt til foreningen, KODA's kulturelle

midler,  CopyDan midler og fondsindtægter m.v.

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

legater, støtte til projekter, kommunikation mv.

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.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat af årets resultat

Finansielle poster

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Gældsforpligtelser

Egenkapital

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. 

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.
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RESULTATOPGØRELSE

Note 2021 2020

KODA - kulturelle midler til uddelinger m.v. 9.773.048 10.675.207

KODA - kulturelle midler til administration 1.723.574 2.058.436

Kulturelle midler i alt 11.496.622 12.733.643

Kontingent 1.486.682 1.344.550

Andre indtægter 1 786.999 686.828

Indtægter i alt 13.770.303 14.765.021

Arbejdslegater m.v. 2 6.597.891 7.299.032

Arbejdsophold og rejser 3 2.092.989 2.022.620

Kulturpolitiske fokusområder og aktiviteter m.v. 4 1.926.190 2.163.637

Netværk og andre aktiviteter 5 378.565 62.183

Medlemsaktiviteter 6 156.643 537.666

Løn og honorarer 7/8 676.208 867.990

Uddelinger og aktiviteter i alt 11.828.486 12.953.129

Løn og honorarer 7/8 894.247 917.589

Rejser og mødeudgifter 9 108.211 130.763

Husleje, kontorhold m.v 10 900.200 732.398

Adminstration i alt 1.902.658 1.780.750

Udgifter i alt 13.731.144 14.733.879

Resultat før finansielle poster 39.159 31.143

Finansielle indtægter 0 0

Finansielle udgifter 39.158 31.101

Resultat før skat 1 42

Skat af årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT 1 42

Overført resultat 1 42

Disponeret 1 42
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BALANCE

Note 31.12.21 31.12.20

AKTIVER:

Grunde og bygninger 4.226.686 4.226.686

Driftsmateriel og inventar 0 8.126

Materielle anlægsaktiver 11 4.226.686 4.234.812

Andele i Lille Skiveren 12 198.207 198.207

Finansielle anlægsaktiver 198.207 198.207

Anlægsaktiver i alt 4.424.893 4.433.019

Tilgodehavende hos KODA 1.559.367 2.418.912

Andre tilgodehavender 422.947 218.418

Deposita 134.575 133.116

Periodisering og forudbetaling 18.212 436.436

Tilgodehavender 2.135.100 3.206.883

Likvide beholdninger 188.043 301.504

Omsætningsaktiver i alt 2.323.143 3.508.387

AKTIVER I ALT 6.748.036 7.941.406
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BALANCE

Note 31.12.21 31.12.20

PASSIVER:

Bunden kapital 223.000 223.000

Overført resultat 1.993.639 1.993.638

Egenkapital i alt 13 2.216.639 2.216.638

Prioritetsgæld 14 1.488.282 1.604.074

Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.488.282 1.604.074

Prioritetsgæld 14 115.062 102.662

Skyldige legater m.v. 2.059.800 3.057.659

Kreditorer 205.100 231.030

Anden gæld 15 663.152 729.342

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.043.115 4.120.693

Gæld i alt 4.531.397 5.724.767

PASSIVER I ALT 6.748.037 7.941.405

Eventualforpligtelser 16
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note

2021 2020

1

COPYDAN 448.017 501.228

Fondsindtægter 338.982 185.600

i alt 786.999 686.828

2 ARBEJDSLEGATER

Legatpulje 4.621.241 6.403.288

Flowpulje 400.000 85.166

Støtte til dansk musik 789.651 123.750

CopyDan og fonde 786.999 686.828

i alt 6.597.891 7.299.032

3 ARBEJDSOPHOLD OG REJSER

A-ophold: 995.950 1.384.094

Refugier Kulturelle Midler

New York 316.186 291.408

Lofoten 60.121 51.716

Den selvejende institution Jens Otto Krags hus … 35.900 37.700

Copenhagen Studios m.v. 143.731 12.200

Refugier medlemmer

Berlin 101.399 131.991

Mårup Havn, Samsø 102.089 113.511

Bornholm m.v. 337.613 0

i alt 2.092.989 2.022.620

ANDRE INDTÆGTER
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note

2021 2020
4 KULTURPOLITISKE FOKUSOMRÅDER OG AKTIVITETER M.V.

Kulturpolitik 1.772.663 1.688.258

Kursus, uddannelse og jura 10.000 40.000

Hædersprisfest 121.286 335.628

Generalforsamling 0 89.768

Internationalt 22.241 9.983

i alt 1.926.190 2.163.637

5 NETVÆRK OG ANDRE AKTIVITETER

Klubben Århus + Randers 10.500 9.588

Skaberklubben 52.125 0

Færøerne 14.132 0

Jazz Message 40.533 0

Andre netværk og workshops 261.275 52.595

i alt 378.565 62.183

6 MEDLEMSAKTIVITETER

Medlemsaktiviteter, netværk m.v 156.643 537.666

Kritisk sygdomsforsikring og gruppeliv 0 0

i alt 156.643 537.666

7 LØNNINGER

Lønninger 2.270.674 1.764.604

Social sikring, ATP og lønsum 71.279 63.505

Pension 259.785 277.920

Feriepenge og regulering af ferieforpligtelse 26.184 23.776

i alt 2.627.922 2.129.805

Lønninger er fordelt således:

Udvalg, KP og aktiviteter 410.970 581.309

Politiske aktiviteter og eksterne honorarer 1.264.443 917.589

Fonde 323.500 0

Administration 629.009 630.907

i alt 2.627.922 2.129.805
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note

2021 2020
8 Honorarer

Forperson, inkl. 15% pension 414.000 460.000

Næstforperson 180.000 200.000

FU honorar 80.000 100.000

Bestyrelseshonorarer 121.714 100.045

i alt 795.714 860.045

Honorarer fordelt således:

Kontingentmidler 265.238 286.682

Kulturpolitik 265.238 286.682

Administration 265.238 286.682
i alt 795.714 860.045

9 REJSE, MØDEUDGIFTER OG FORPLEJNING

Mødeudgifter 26.663 45.918

Rejseudgifter og forplejning 81.548 84.845

i alt 108.211 130.763

10 HUSLEJE, KONTORHOLD M.V 

Husleje og el m.v. 270.360 158.939

Telefon og internet 41.065 47.919

Afskrivning, inventar og edb, jf. note 13 8.126 48.300

Rengøring og vedligeholdelse 34.355 42.478

Småanskaffelser og kontorudstyr m.v. 70 16.586

IT, software, hosting m.v. 171.491 117.460

Kontorartikler 4.618 1.371

Bøger og aviser 31.298 10.811

Porto og gebyr 42.239 14.985

Revision og regnskabsassistance 95.000 92.375

Dataløn 12.299 12.074

Bespisning og repræsentation 5.077 8.826

Personaleomkostninger herunder kurser 34.865 42.229

Forsikring 53.261 55.430

Transportomkostninger 36.605 26.537

Diverse omkostninger 59.471 36.078

i alt 900.200 732.398
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note

11 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Anskaffelsessum
Grunde & 

bygninger

Instrumenter og 

andet udstyr Inventar og edb

Anskaffelsessum primo 2.359.970 562.900 1.536.386

Tilgang i året 0 0 0

Afgang i året 0 562.899 1.536.385

i alt 2.359.970 1 1

Opskrivninger

Opskrivninger primo 2.227.773 0 0

Årets ændringer 0 0 0

Opskrivninger ultimo 2.227.773 0 0

Afskrivninger

Ned- og afskrivning primo 361.057 562.900 1.528.260

Reguleringer 0 0 0

Afskrivninger 0 0 8.126

Afgang 0 562.899 1.536.385

Af- og nedskrivninger ultimo 361.057 1 1

Regnskabsmæssig værdi ultimo 4.226.686 0 0

12 Kapitalandel i Den selvejende instution Jens Otto Krags Hus i Lille skiveren 

Kostpris primo 198.207

Regulering 0

Regnskabsmæssigværdi i alt 198.207
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note

13 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 -378.599 0 1 -378.598

Opskrivning ejendomme 2.227.773 0 0 2.227.773

Regulering Skiveren 144.422 0 0 144.422

i alt 1.993.596 0 1 1.993.597

Egenkapital i alt 2.216.596 0 1 2.216.597

14 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Gæld primo Gæld ultimo

Nykredit, nom.

1.706.736 1.603.344 115.062 1.488.282 1.051.944

15 ANDEN GÆLD 2021 2020

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 110.774 284.267

Skyldige feriepenge 296.364 301.642

Mellemregning til mindelegater 172.095 142.234

Periodisering 1.200 1.200

Skattekonto 82.719 0

Øvrig gæld 0 0

i alt 663.152 729.342

16 EVENTUALFORPLIGTELSER

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

varsel.

Afdrag næste 

år

Langfristet 

andel

Restgæld 

efter 5 år

Forslag til 

årets 

resultat-

fordeling 

2.186.000kr.1,0%

21



Revisorfællesskabet - Kreston

MBA Revision ApS
KONTORFÆLLESSKAB AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

Autor

Revisionsprotokollat

af den 8. februar 2022

7400-21

Landemærket 10, 6. sal  · 1119 København K · Telefon 31 31 36 67

mba@mbarevision.dk - www.mbarevision.dk

KRESTON – SAMARBEJDE MELLEM STATSAUTORISEREDE REVISORER - MEDLEM AF KRESTON INTERNATIONAL



29

1. REVISION AF ÅRSREGNSKABET

1.1. Indledning

1.2. Konklusion af den udførte revision og revisionspåtegning

2. SÆRLIGE FORHOLD VEDRØRENDE REGNSKABET FOR ÅR 2021

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

regnskabsåret 2021.

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

med en påtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger.

Årsrapporten for år 2021 udviser et resultat på kr. 1, samlede aktiver på kr. 6.748.036 

og en egenkapital på kr. 2.216.639.

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.

Der er ingen særlige forhold i regnskabet for 2021.
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3. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET

3.1. RESULTATOPGØRELSEN

3.2. BALANCEN

Anlægsaktiver

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:

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.
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Likvide beholdninger

Anden gæld

3.3 REVISIONSDIFFERENCER

4. SKATTEMÆSSIGE FORHOLD

4.1. Skat af årets skattepligtige indkomst

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.

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 2021.

Opgørelsen er forsynet med separat revisorerklæring, hvortil vi henviser.

Vi har afstemt foreningens likvide beholdninger 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.
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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

Foreningens forsikringsforhold omfattes ikke af vor revision.

Ifølge ledelsens oplysninger er foreningenforsvarligt forsikringsdækket i en eventuel

skadesituation.

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 foreningen, om deres

tilstedeværelse på statustidspunktet samt om deres forsvarlige vurdering. Vi har

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

foreningen, er rigtigt udtrykt i årsregnskabet.
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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

-

-

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 2021 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.

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 2021
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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 8. februar 2022

Revisorfællesskabet - Kreston

MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Michael Bo Andersen

Statsautoriseret revisor

Forelagt for ledelsen den 8. februar 2022

Anna Lidell Søren Krogh

Jesper Hansen Anne Eltard

Marc Facchini Madsen Pernille Bévort

Lasse Matthiessen

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

anmodet om



8. februar 2022

Revisorfællesskabet - Kreston

MBA Revision ApS

Landemærket 10, 6. sal

1119 København K

Att. Michael Bo Andersen

Efter anmodning bekræftes hermed, at det udarbejdede årsregnskab for 2021 der udviser et netto-

resultat på kr. 1 og en egenkapital på kr. 2.216.639 efter min opfattelse indeholder

alle oplysninger til bedømmelse af årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 31. december 2021.

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

af foreningens årsrapport for 2021:

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 fooreningen, hvortil der ikke er taget hensyn

i årsrapporten.

Ledelseserklæring for Autor i forbindelse med årsrapporten for perioden

1. januar 2021 - 31. december 2021



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 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, 8. februar 2022

Anna Lidell

Andreas Hemmeth

____________________ 

____________________ 


