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Uafhængig revisors erklæring
Til ledelsen i Danske skønlitterære Forfattere
Vi har fået som opgave at afgive erklæring om, hvorvidt de af ledelsen, i foreningen Danske Skønlitterære 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 foreningens årsregnskab, bogføring og øvrige relevante registreringer.
Oplysningerne afgives udelukkende til brug for Danske Skønlitterære Forfatteres rapportering til Copydan, j.f. 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 oplysningerne i vedhæftede opgørelse er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed 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 retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper 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 foreningens årsregnskab og gennemgået relevante dele af foreningens bogføring for perioden 1/1 - 31/12
2017 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 erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores konklusion, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave 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.

Rødovre, den 20. juni 2018
JS Revision
Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87

Kasper Kjærsgaard
registreret revisor
mne34537
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Ufordelbare midler 2017
2017

2016

kr.

kr.

1.000.926

1.159.088

606.207

0

1.217.125

681.723

-10.000

0

-7.500

-50.000

Den svære toer

-50.000

0

Isak Dinesen prisen

-55.000

0

Årets bogsamlingspris

-75.000

0

Juridisk bistand til medlemmer

-99.375

-16.250

-912.500

-395.150

-62.865

-31.911

-17.500

-32.000

0

-5.000

-108.185

0

Rettighedsalliancen, Dansk Kunstnerråd, Selskb for Ophavsret

-14.200

-11.013

Forfatterportrætvideoer

-75.000

0

Kursuspulje

-17.404

0

Tilskud til events

-10.000

Ufordelbare midler modtaget fra Copydan Tekst og Node
Ufordelbare erhvervsmidler
Overførte tilskud fra tidligere år
Heraf anvendt til:
Honorarer til forfattere vedr. "Forfatternes Litteraturhistorie"
Sponsorat af litteraturpris:
Blixenprisen

Legatudbetalinger:
Forfatternes Opmuntringslegat
Annoncer og aflønning m.v. vedr. legatudbetalinger:
Annonceringer

31.307

Honorar samt fortæring, legatudvalgsmøder

31.558

Hjemmesidepulje for forfattere:
Honorarer til hjemmesider
Tilskud til Dansk Kunsterråds Public Service event:
Tilskud til Public Service Event
Forfatterhonorar

Revisor

-6.250

-6.250

Huslejebidrag - skriveplads til forfattere

-35.700

0

Administration

-40.892

-40.112

1.226.887

1.253.125

Transport
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2017

2016

kr.

kr.

1.226.887

1.253.125

Løn til sekretær og formand

-82.740

-36.000

Løn til projektmedarbejder

-45.840

0

1.098.307

1.217.125

Transport

Ej anvendte tilskud, hensat i balancen pr. 31/12 2017

Ej anvendte tilskud er allokeret til 2018 med henblik på anvendelse efter de retningslinjer, som
er modtaget fra Copydan Tekst og Node vedr. ufordelbare midler.
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