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Til ledelsen i Danske skønlitterære Forfattere

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om, hvorvidt de af ledelsen, i foreningen Danske Skøn-

litterære Forfattere, afgivne oplysninger om foreningens anvendelse af tildelte ufordelbare midler i

vedhæftede opgørelse er i overenstemmelse med de faktiske forhold.

Med "faktiske forhold" forstås i denne erklæringsopgave overensstemmelse med oplysninger  i for-

eningens årsregnskab, bogføring og øvrige relevante registreringer.

Oplysningerne afgives udelukkende til brug for Danske Skønlitterære Forfatteres rapportering til Copy-

dan, jf. manual for forvaltning af Copydan vederlag.

Ledelsens ansvar

Foreningens ledelse har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i vedhæftede opgørelse.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplys-

ningerne i vedhæftede opgørelse er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med IS�� �000, �ndre erklæringer med sik- 

kerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger samt yderligere krav ifølge dansk 

revisorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion.

JS Revision Godkendt Revisionsaktieselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring,

ISQC1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker

og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og

øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR - danske revisorers retnings-

linjer for revisors etiske adfærd ��tiske regler for revisorer�, der bygger på de grundlæggende princip-

per om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel

adfærd.

Som led i vores undersøgelser har vi sammenholdt oplysningerne i vedhæftede opgørelse med for-

eningens årsregnskab og gennemgået relevante dele af foreningens bogføring for perioden 1�1 - �1�12

2021 med henblik på at konstatere, om foreningens registreringer understøtter oplysningerne om 

anvendelsen af ufordelbare midlers størrelse og fordeling. Vi har endvidere foretaget forespørgsler til

foreningens ledelse og medarbejdere.
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Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en erklærings-

opgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores kon-

klusion, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklærings-

opgave med høj grad af sikkerhed.

Konklusion 

På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der 

giver os grund til at mene, at ledelsens oplysninger om anvendelse af ufordelbare midler i vedhæftede

opgørelse ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Godkendt Revisionsaktieselskab

Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre

Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

Rødovre, den 27. april 2022
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2021 2020

kr. kr.

Ufordelbare midler modtaget fra Copydan Tekst og Node 1.100.743 1.133.922

Regulering, primo 0 0

Overførte midler fra tidligere år 737.593 585.062

Heraf anvendt til:

Honorarer til forfattere vedr. &Forfatternes Litteratur6istorie& 0 -31.475

Sponsorat af litteraturpris:

H�derspris -100.000 -100.000

H�derspris, jury6onorar � 3.000 -9.000 -9.000

H�derspris, øvrige omkostninger -200 -5.565

Årets Bogsamlingspriser -34.000 0

Årets Bogsamlingspriser, øvrige omkostninger -3.800 -18.649

Juridisk bistand -111.192 -113.000

Legatudbetalinger:

Forfatternes Opmuntringslegat -210.000 0

Annoncer og aflønning m.v. vedr. legatudbetalinger:

Skulderklaplegat 0 -454.000

Annonceringer m.v. -2.959 -17.146

Udvalgs6onorarer -9.000 -9.000

Tilskud til events -25.000 0

Hjemmesidepulje for forfattere, 6onorarer -8.000 -12.000

Medlemskab af Skandinavisk Forening i Rom -745 0

Coronamonolgerne, Østerbro Teater 0 -10.000

Rettig6edsalliancen, �ansk Kunstnerråd, Selskab for Op6avsret -24.507 -28.180

Kursuspulje -13.659 -6.699

Revisor -8.750 -8.750

Huslejebidrag -40.000 -25.842

Administration -300 -40.310

Transport 1.237.224 829.368

Ufordelbare midler 2021
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2021 2020

kr. kr.

Transport 1.237.224 829.368

Løn til sekretær og formand -70.000 -70.000

Løn til projektmedarbejder -4.820 -21.775

Ej anvendte tilskud, hensat i balancen pr. 31/12 1.162.404 737.593

Ej anvendte tilskud er allokeret til 2022 med henblik p� anvendelse efter de retningslinjer, som

er modtaget fra Copydan Tekst og Node vedr. ufordelbare midler.

Allokering af ikke anvendte midler

Hæderspris inkl. omkostninger 0 100.000

Juridisk bistand 200.000 70.000

Årets Bogsamling 0 75.000

Hjemmesidepulje 12.000 12.000

Legatudbetalinger inkl. omkostninger 500.000 480.000

Administrationsomkostninger 500 593

Huslejebidrag - skriveplads til forfattere 40.000 0

Løn til sekretær og formand 70.000 0

Diverse 339.904 0

1.162.404 737.593
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