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Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for 2021. Foreningens årsregnskab for 2021 udviser et overskud

på kr. 78.556. Herefter udgør foreningens kapitalkonto kr. 314.291.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for

forsvarlige, ligesom årsregnskabet efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante

for at bedømme foreningens økonomiske forhold.

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

passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2020.

Bestyrelsens regnskabspåtegning

                     Claus Ankersen                Jesper Lûtzhøft                                  Lars-Emil Woetmann Nielsen

                     Ce3ilie Lolk H:ort              #nge lise Hornemann                        Charlotte #nuk

København, den 27. april 2022

Bestyrelsen

                      *eter Adolphsen                Louise Juhl Dalsgaard                      Lotte Kirkeby Hansen
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Til medlemmerne i Danske Skønlitterære Forfattere

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for foreningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes

efter fondslovens regler om god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende foreninger og den regn-

skabspraksis, der er beskrevet på side 5.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for

almindelige, ikke-erhvervsdrivende foreninger og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 5.

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 revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregn-

skabet”. 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 regler og krav. Det er vores opfattelse,

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

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 5, hvor anvendt regn-

skabspraksis beskrives.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstem-

melse med fondsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser

for 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 ud-

arbejde 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

information, 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 yder-

ligere 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 profes-

sionel 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 sammen-

sværgelser, 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 foreningens 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 så-

danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er

baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-

tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i

overensstemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis.

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

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-

lige 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 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 fondsloven.

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

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

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rødovre, den 27. april 2022

registreret revisor

JS Revision 

Godkendt Revisionsaktieselskab

Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre

CVR-nr: 37 99 96 87

Kasper Kjærsgaard

mne34537
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Årsregnskabet er aflagt efter fondslovens regler om god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende

foreninger.

Årsregnskabet er aflagt i D%%.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Indtægter

Foreningens kontingenter indregnes med indbetalte beløb.

Omkostninger

Administrationsomkostninger og andre foreningsomkostninger indregnes på et periodiseret grundlag.

Projekter

Afsluttede projekter resultatføres.

Uafsluttede projekter overføres til næste år.

Deposita

Deposita er målt til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående likvider i foreningens pengeinstitutter. Likvide

beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

Anvendt regnskabspraksis
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Note 2021 2020

kr. kr.

Kontingenter 663.000 590.700

Øvrige indtægter 3.000 1.395

Indtægter i alt 666.000 592.095

1 Lønninger m.v. 372.757 359.916

2  oreningsudgifter 59.204 58.904

3 Administrationsudgifter 119.702 167.582

4 Kursusvirksomhed 35.781 -16.608

Udgifter i alt 587.444 569.794

Resultat før finansiering 78.556 22.301

Renteindtægter 0 0

Renteudgifter 0 52

Årets resultat 78.556 22.249

Resultat,-gørelse f,r ����
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Note 31/12 2021 31/12 2020

AKTIVER kr. kr.

Huslejedeposita 18.000 18.000

Finansielle anlægsaktiver i alt 18.000 18.000

Anlægsaktiver i alt 18.000 18.000

Bank og kasse 477.810 468.658

Ufordelbare midler - bank konto 1.119.495 737.427

Likvide beholdninger i alt 1.597.305 1.206.085

Omsætningsaktiver i alt 1.597.305 1.206.085

Aktiver i alt 1.615.305 1.224.085

PASSIVER

Kapitalkonto pr. 1. januar 235.735 213.486

Resultat overført fra resultatopgørelsen 78.556 22.249

Kapitalkonto i alt 314.291 235.735

Hensættelse� udskudte arrangenmenter 70.000 40.000

Skyldig revision 18.750 18.750

Ufordelbare midler - til næste �r 1.162.402 737.592

Periodiseret tilskud 0 73.150

Periodiseret kursusmidler - Mentorordning 0 41.250

Medarbejder udlæg 845 0

Skyldig �-skat og �M-bidrag m.v. 26.278 54.869

Feriepengeforpligtelse 22.739 22.739

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.301.014 988.350

Gældsforpligtelser i alt 1.301.014 988.350

Passiver i alt 1.615.305 1.224.085

Balance pr. 31/12 2021
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2021 2020

kr. kr.

1 Lønninger m.v.

Løn, sekretariat 213.961 173.329

Løn, for@erson 223.596 223.596

Mødehonorarer 0 30.965

Bidrag til lønninger, ufordelbare midler -70.000 -70.000

Offentlige bidrag m.v. 5.200 2.026

372.757 359.916

2 Foreningsudgifter

Mødeomkostninger 7.551 7.743

Markedsføring 14.078 1.421

Rejse- og befordringsgodtgørelse 2.172 6.903

Dramaturgikursus 0 15.000

Master3lass 0 20.000

Revisionskursus 0 5.000

Nyhedsbrev 1.656 0

Gaver 161 392

Andre foreningsudgifter 22.629 388

Website 10.957 2.057

59.204 58.904

Noter
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2021 2020

kr. kr.

3 Administrationsudgifter

Lokaleudgifter inkl. el 82.887 124.620

Vedligeholdelse af lokaler og inventar 2.401 0

Tab af depositum, Kronprinsessegade 0 38.675

Småanskaffelser 16.387 9.866

Kontorartikler 4.936 9.809

Telefon og internet 4.974 6.155

Fragt 0 0

Aviser og tidsskrifter 13.404 10.216

Forsikringer 10.167 8.579

Kontingent opkr�vning 0 2.612

Revisorhonorar 22.750 24.375

Bogføringsprogram 2.985 2.834

Betalingsservice 3.452 0

Porto og gebyrer 4.859 5.183

Huslejebidrag, Ufordelbare midler -40.000 -25.842

Administrations, Ufordelbare midler 0 -40.000

Administrationsbidrag, kursusvirksomhed -9.500 -9.500

119.702 167.582

4 Kursusvirksomhed

Tilskud til kursusvirksomhed 146.300 181.000

Deltagerbetaling 400 0

146.700 181.000

Heraf anvendt til�

Honorarer -129.750 -150.250

Overført administrationsomkostninger m.v. -9.500 -9.500

Dramaturgikursus -30.000 0

Masterclass -9.000 0

Revisionskursus -4.000 0

Rejse og transport inkl. Rom F Dublin seminar -231 -4.642

Forplejning 0 0

-35.781 16.608

Noter
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