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Ledelsesberetning

Foreningens formål
Danske Populær Autorer (DPA) er en medlemsforening, der har som formål at varetage
medlemmernes kunstneriske, faglige og deraf følgende økonomiske interesser.

Medlemmer
Foreningen har 840 medlemmer og 95 vækstlagsmedlemmer – i alt 935 medlemmer. Det er DPA’s
medlemmer, der tegner foreningen ved årets generalforsamling, hvor alle medlemmer kan stille op til
bestyrelsen. Foreningen råder over et hus i Frankrig, som er drevet af foreningens egne midler og
som udelukkende stilles til rådighed for foreningens medlemmer.

Endnu et år med Corona
2021 var endnu et år med Corona, hvor DPA fortsatte fokus på kompensationsordningerne via vores
medlemskab af Dansk Erhverv og derigennem lobbyet for hjælpepakker og kompensationsordninger,
der passer til vores medlemmers virkelighed. DPA's medlemmer, som typisk også skaber nye sange
med udenlandske sangskrivere og producere, har fundet praktiske løsninger med online sessions,
men den langsigtede indtjening vil blive ramt, så dette er et område, DPA har fokus på fremadrettet.

Musik som erhverv
I 2021 har DPA fokuseret på bedre indtægtsstrømme for sangskrivere og producere ved at udarbejde
guidelines for fees og point på masteren. Dette udmøntede sig også i internationale guidelines som
DPA’s europæiske sangskriverorganisation ECSA lancerede. DPA’s fokus er musik som et kreativt
erhverv, der kræver professionelle rammer og investeringer i uddannelse, eksport og fastholdelse af
rettigheder i dansk økonomi. DPA’s langsigtede mål er at skabe bedre rammer for skabelsen af den
musik, der rammer markedet både i Danmark og som eksport til udlandet. DPA er blandt stifterne af
Musikindustriens Netværk, der i samarbejde med Vision Denmark arbejder for bedre erhvervsrammer
for den audiovisuelle branche i Danmark.

Diversitet
DPA har i 2021 været en del af Kunst og Kultur i Balance – et uddannelsesforløb for hele
kulturbranchen med fokus på konkrete redskaber til at opnå større diversitet. Derudover arbejder DPA
med fokus på at få flere kvindelige track-producere ved at lancere et nyt uddannelsesforløb og
mentorskab. Et andet vigtigt ben i DPA’s diversitetsarbejde har været vores arbejde med Copydan-
midlerne i Diversitetspuljen, hvor ansøgningskriterierne både ift. ansøgningsprocedure og målgruppe
har været at nedbryde nogle af de traditionelle barrierer, som kan afholde folk fra at søge legater.

Kodas Kulturelle midler
DPA varetager de legater, medlemstilbud og arbejdsophold, der har fokus på musik skabt med et
marked for øje, da det er den faglighed, foreningen i over 100 år, har være garant for. I forlængelse af
det fokus har DPA haft en række relevante tilbud til Kodas medlemmer herunder bl.a. online
masterclasses med eksperter på det engelske marked og det tyske marked samt med danske
hitsangskrivere og producere. I samarbejde med det elektroniske spillested Culture Box har DPA holdt
masterclasses for det elektroniske vækstlag i hele landet. DPA samarbejder med de andre
komponistforeninger om et jurakontor, der kan rådgive Kodas medlemmer om kontrakter.

Priser til danske sangskrivere og producere
I 2021 uddelte DPA for syvende gang prisen til årets kommercielle musikskaber, hvor der følger et
legat med fra Kodas Kulturelle midler. Prisen gik til sangskriver og artist Medina. Årets vækstlagspris
gik til sangskriver Emma Grankvist kendt under kunstnernavnet EEE GEE, hvor der også fulgte et
legat med fra Kodas Kulturelle midler.
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Ledelsesberetning - fortsat

Støtte til dansk musikliv via Kodas Kulturelle Midler
8.574.225 millioner kr. gik direkte til støtte til autorer og projekter i dansk musikliv.

Legater tildelt via de puljer, DPA varetager under Koda Kultur
108 Akut Markedspuljen
319 PR og Promotion
86 Uddannelse
22 Arbejdsophold
18 Elitepuljen
15 Writing Camppuljen i samarbejde med Musikforlæggerne i Danmark

Støtte via DPA’s faglige pulje under Kodas Kulturelle Midler blev tildelt følgende projekter
Airplay Camp
Camps i London og Tyskland
Culture Box Unboxed x DPA
Danish Producer and DJ Academy Denmark: Feedback Sessions
Eksporttiltag: No3 labelnight
Nashville Nights Songwriters Camp 2021
Nordic LA Community / DISCORD
Nordic LA – online camps
Relevance – Techno festival
ROYALTIES: Et talentforløb for unge iværksættere i musikbranchen
Sangskrivere i børnehøjde – podcast
Spil Dansk Ugen
Støtte til Writing camps ved Emil Harm
Thyregod Songwriter Camp
Tracks by Woman
Undersøgelse om Musik Eksport i Danmark
Aarhus Calling – international writing camp
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Ledelsesberetning - fortsat

Foreningens hjemsted
Foreningen har hjemsted i København.

Foreningens økonomiske stilling
Årets regnskabsmæssige resultat viser et resultat på kr. -70.940.

Foreningen har i året modtaget t.kr. 436 fra Copydan. Midlerne anvendes til legater.

For det kommende år forventer bestyrelsen et resultat tæt på nul.

Resultatdisponering
Bestyrelsens forslag til resultatdisponering fremgår af resultatopgørelsen.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancetidspunktet og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som kan forrykke vurderingen af
årsregnskabet væsentligt.
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Bestyrelsens underskrifter

Foreningens bestyrelse har behandlet og vedtaget foranstående årsberetning og efterfølgende
årsregnskab for 2021, der hermed indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 25. marts 2022

Tobias Stigaard Stenkjær Mathias Madsen Munch
(Forperson) (næstforperson)

Mattis Rødsten Jacobsen Julie Henriette Aagaard Madsen

Caroline Ravn Andersen Marcus Winther-John

Jesper Siberg

Kritiske revisorer

Thomas Engell Gunvor Bjerre
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Danske Populær Autorer

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Populær Autorer for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants´ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til
disse regler og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt
og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
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
årsregnskaber 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.

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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

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 tiltrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
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
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tiltrækkelige, 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.

· 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.

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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og 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 krævende 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.

København, den 25. marts 2022

CHRISTENSEN KJÆRULFF
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR-NR. 15 91 56 41

Peter Steffen Clausen
Statsautoriseret revisor

MNE-nr. 23492
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsregnskabet er aflagt efter reglerne for klasse A-virksomheder med fornødne tilpasninger.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som forrige år. Hovedindholdet i den
anvendte regnskabspraksis er som følger:

Resultatopgørelsen

Kontingentindtægter
Omfatter de i årets løb fakturerede beløb.

Rettighedsindtægter
Omfatter de i året modtagne rettighedsvederlag.

Huslejeindtægter
Omfatter de i året opnåede lejeindtægter på foreningens ejendomme, stillet til rådighed for
medlemmerne som legatboliger i henhold til KODAs regulativ.

Lønomkostninger
Omfatter løn og gager inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring
m.v. til foreningens medarbejdere og bestyrelse, reduceret for optjent administrationsvederlag
angående varetagelse af fællesprojekter i KODA-regi m.v.

Driftsomkostninger
Omfatter omkostninger til medlemsmøder og generalforsamling, kontorhold, drift af egne
ejendomme, husleje til KODA, tab på tilgodehavender m.v.

Finansielle nettoindtægter
Under renteindtægter m.v., indgår årets tilskrevne og periodiserede renter samt realiserede
kursgevinster.

Under renteudgifter m.v., indgår årets betalte renter, samt såvel realiserede som urealiserede
kurstab.

Skat
Beregnet foreningsskat er udgiftsført med 22 % af den skattepligtige indkomst opgjort efter reglerne
for brancheforeninger i henhold til Fondsbeskatningsloven, tillagt 4,3 % på ikke a’contobetalt
foreningsskat.
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Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Ejendom i Frankrig er optaget til medgåede omkostninger ved køb af grund og byggeomkostninger
m.v., reduceret med foretagne afskrivninger. Ejendommen er færdiggjort i 1996 og forventes, at have
en brugstid på 100 år.

Ejendom i England er optaget til købesum reduceret med foretagne afskrivninger. Ejendommen er
ibrugtaget i 2012 og forventes at have en brugstid på 100 år.

Driftsmateriel og inventar er optaget til anskaffelsessummer reduceret med foretagne afskrivninger.
Driftsmateriel og inventar afskrives lineært beregnet på grundlag af aktivernes forventede brugstid.
Den forventede brugstid er 5 år, dog 3 - 5 år for edb-udstyr.

Mindre nyanskaffelser under kr. 30.000 samt aktiver med en levetid under 3 år udgiftsføres i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer er optaget til statusdagens børsværdi.

Urealiserede kursgevinster i forhold til anskaffelsesværdi føres over egenkapitalen. Urealiseret
kurstab, som modsvarer tidligere års urealiserede kursgevinster, føres direkte over egenkapitalen.
Eventuelt urealiseret kurstab herudover føres over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender
Måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til
nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Gæld
Måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for perioden
1. januar - 31. december 2021

2021  2020
Noter kr.  t.kr.

Indtægter
Medlemskontingent ........................................................................ 1.015.200  1.114
Indgået for rettigheder .................................................................... 81.528  88
Indgået fra Koda arkivpakke ........................................................... 0  42
Udlejning af legatboliger ................................................................. 481.000  481

1.577.728  1.725

Udgifter
Påskønnelses- og understøttelseslegater ....................................... 0  75
Gager, lønninger og lønomkostninger ............................................. 651.638  610
Mødehonorar ................................................................................. 140.695  177
Tab på debitorer ............................................................................. 150.800  82

 1 Driftsomkostninger i øvrigt .............................................................. 618.258  778
1.561.391  1.722

Resultat før afskrivninger ............................................................ 16.337 3

 3 Afskrivninger af anlægsaktiver ........................................................ 52.450  52
Resultat før finansielle poster ...................................................... - 36.113  - 49

 4 Finansielle nettoindtægter .............................................................. - 28.650  - 20
Resultat før skat ........................................................................... - 64.763  - 69

 5 Foreningsskat af årets resultat ........................................................ 7.177 0

Årets resultat ................................................................................ - 71.940  - 69

Bestyrelsen foreslår årets resultat anvendt således:

Overført til næste år ....................................................................... - 71.940  - 69
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Balance pr. 31. december 2021

AKTIVER

2021  2020
Noter kr. t.kr.

Materielle anlægsaktiver
 6 Ejendom i Frankrig .........................................................................  1.483.508  1.503
 6 Ejendom i England .........................................................................  2.832.300  2.865

 4.315.808  4.368

Finansielle anlægsaktiver
 7  Aktier ............................................................................................. 28.675 25

Deposita ........................................................................................ 66.232 65
94.907 90

ANLÆGSAKTIVER I ALT  .............................................................  4.410.715  4.458

Tilgodehavender
 5 Tilgodehavende foreningsskat ........................................................ 0 0

Andre tilgodehavender ................................................................... 480.090  1.099
Periodeafgrænsningsposter ............................................................ 11.068 35

491.158  1.134

Likvide beholdninger ...................................................................  6.667.802  6.201

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .....................................................  7.158.517  7.335

AKTIVER I ALT .............................................................................  11.569.627  11.793



12

Balance pr. 31. december 2021

PASSIVER

2021  2020
Noter kr. t.kr.

Egenkapital
Overført fra forrige år ......................................................................  5.617.925  5.687
Overført af årets resultat ................................................................. - 71.940 - 69

 5.545.985  5.618

Urealiserede kursreguleringer fra forrige år ..................................... 16.975 19
Realiseret i året .............................................................................. 0 0
Årets urealiserede kursregulering ................................................... 3.425 - 2

20.400 17

EGENKAPITAL I ALT ....................................................................  5.566.385  5.635

Kortfristet gæld
8 Overført fra kulturelle midler, uddeles næste år ............................... 3.955 14

Skyldige bevilgede uddelinger ........................................................  5.298.251  4.235
Bankgæld....................................................................................... 14.045 1

 5 Skyldig foreningsskat...................................................................... 7.067 0
Modtaget fra Copydan for uddeling i 2021....................................... 436.316 947
Anden gæld ................................................................................... 243.498 961
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ..................................................  6.003.132  6.158

PASSIVER I ALT  ..........................................................................  11.569.517  11.793

 9 Eventualposter



13

Noter

2021  2020
kr.  t.kr.

1 - Diverse omkostninger i øvrigt
Drift af legatboliger ......................................................................... 182.187  420
Generalforsamling og medlemsmøder ............................................ 165.721  106
Mødeudgifter og mødediæter ......................................................... 44.440  23
Konsulentbistand, edb m.v. ............................................................ 15.764  28
Revisor, inklusive rest 2020 ............................................................ 40.750  33
Rådgivning m.v. revisor .................................................................. 5.860 8
Repræsentation og gaver ............................................................... 13.899 6
Afsked med Niels Mosumgaard ...................................................... 53.395 0
Husleje, el og varme samt fællesudgifter......................................... 49.490  60
Kontorhold og tryksager ................................................................. 13.460  24
Kontingent og forsikring .................................................................. 40.968  80
Porto, gebyrer og Bluegarden ......................................................... 7.615 9
Telefon og Internet ......................................................................... 9.056  11
Mindre nyanskaffelser under kr. 30.000 .......................................... 0 0
Diverse .......................................................................................... 41.962 5
Copydan-midler (note 2) ................................................................. - 66.309  - 35

618.258  778

2 - Copydan - Midler
Indgået fra Copydan, Tekst & Node ................................................ 386.309  323
Indgået fra Copydan, Kultur-Plus (blankmedieordning).................... 50.000  217
Overført til uddeling næste år ......................................................... 0 0

436.309  540
Støtte, Kultur-plus projekter ............................................................ - 50.000  - 205
Støtte, Tekst- & nodeprojekter ........................................................ - 320.000  - 300
Medgået til administration (delvis dækning)..................................... - 66.309  - 35

0 0
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Noter - fortsat

2021  2020
kr.  t.kr.

3 - Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
Ejendom i Frankrig ......................................................................... 20.050  20
Ejendom i London .......................................................................... 32.400  32

52.450  52

4 - Finansielle nettoindtægter
Renteindtægter netto, bank ............................................................ - 29.756  - 16
Aktieudbytte ................................................................................... 500 0
Renteudgifter, SKAT m.v., netto ..................................................... 0 0
Renteudgifter ................................................................................. - 181  - 2
Valutakursregulering ...................................................................... 787  - 2

- 28 650  - 20

5 - Foreningsskat af årets resultat
 Skat iflg.
 resultatop-

 Foreningsskat Udskudt skat gørelsen
Hensat pr. 1. januar 2021 ..................................... 0 0 0
Betalt i året........................................................... 110 0 0
Skat af årets resultat ............................................ 7.177 0 0

- 7.067 0 0
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Noter - fortsat

6 - Materielle anlægsaktiver
  Ejendom Ejendom
  Frankrig England

Anskaffelsessum, primo .................................................................  2.004.808 3.240.000
Årets tilgang ................................................................................... 0 0
Årets afgang .................................................................................. 0 0
Anskaffelsessum, ultimo .............................................................  2.004.808 3.240.000

Afskrivninger, primo .......................................................................  501.250 375.300
Årets afskrivninger ......................................................................... 20.050 32.400
Årets nedskrivning.......................................................................... 0 0
Afskrivninger på udgåede aktiver .................................................... 0 0
Afskrivninger, ultimo ...................................................................  521.300 407.700

Balanceværdi pr. 31. december 2021 ..........................................  1.483.508 2.832.300

7 - Finansielle anlægsaktiver Aktier
Anskaffelsessum, primo ..................................................................................... 8.275
Årets tilgang ....................................................................................................... 0
Årets afgang ...................................................................................................... 0
Anskaffelsessum, ultimo ................................................................................. 8.275

Op- og nedskrivninger, primo ............................................................................. 16.975
Årets op- og nedskrivninger ................................................................................ 3.425
Op- og nedskrivninger, ultimo ......................................................................... 20.400

Balanceværdi pr. 31. december 2021 .............................................................. 28.675
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Noter - fortsat

2021
kr.

8 - Kultureller midler
Modtaget fra kulturelle midler .............................................................................  11.496.622

Anvendt for:
 Kultur og erhvervspolitik ..................................................................................  1.941.635
 Administration .................................................................................................  1.492.811
 PR og Promotion .............................................................................................  3.010.575
 Uddannelse .....................................................................................................  651.700
 Akut markedspuljen .........................................................................................  931.281
 Arbejdsophold ................................................................................................. 69.896
 Bestyrelsens faglige pulje ................................................................................  181.400
 Elitepuljen .......................................................................................................  1.500.000
 Camps ............................................................................................................  494.850
 Legatboliger ....................................................................................................  582.219
 Jura, ophavsret ...............................................................................................  210.441
 Hæders- og påskønnelseslegater .................................................................... 50.181
 Medlemstilbud og samarbejder ........................................................................  389.683

 - 10.049
Restsaldo fra 2020 ............................................................................................. 14.004
Overført til året 2022 ........................................................................................ 3.955

9 - Eventualposter
Foreningen har med virkning fra 1. maj 2014 indgået huslejekontrakt, der i
uopsigelighedsperioden pr. 31. december 2021 indebærer en forpligtelse på ca. t.kr. 710.

38080/PSC/HVG
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Revisionsprotokollat af 25. marts 2022 vedr. årsregnskabet 2021

1. Indledning
Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2021 for Danske PopulærAutorer.
Årsregnskabet udviser følgende:

2021 2020
t.kr. t.kr.

Resultat ...................................................................................... - 72 - 69
Aktiver ........................................................................................ 11.570 11.793
Egenkapital ................................................................................ 5.566 5.635

2. Konklusion på revision af årsregnskabet for 2021
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med dansk lovgivning, internationale revisionsstandar-
der og de principper, der er nævnt i vores genfremsendelsesprotokollat af 31. marts 2014 om revisio-
nens formål, omfang og udførelse. Vi skal i denne forbindelse især henvise til vores tiltrædelsesproto-
kollats omtale af ansvaret for årsregnskabet.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter,
at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet.

Såfremt foreningens øverste ledelse godkender årsregnskabet i den foreliggende form, vil vi forsyne
den med en revisionspåtegning uden modifikationer.

3. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet
Baseret på vores revision skal vi fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens
vurdering af årsregnskabet:

Manglende funktionsadskillelse
Foreningens administrations- og økonomiafdeling består af få personer, hvilket betyder, at der ikke kan
etableres en reel funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner
i foreningen. Endvidere er der ikke etableret detaljerede forretningsgange og interne kontroller, der fo-
rebygger og opdager fejl i årsregnskabet. Disse forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede
eller utilsigtede handlinger eller mangler.

Foreningens daglige ledelse er bekendt med den manglende funktionsadskillelse, herunder tildelt ene-
prokura til bogholder i bank, og har tilkendegivet, at det er en forretningsrisiko foreningen har valgt at
tage på grund af foreningens størrelse.

4. Redegørelse for den udførte revision
Vi har, som tidligere nævnt, udført vores revision i overensstemmelse med dansk lovgivning, internati-
onale revisionsstandarder og de principper, der er nævnt i vores genfremsendelsesprotokollat af 31.
marts 2014 om revisionens formål, omfang og udførelse.
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Som statsautoriserede revisorer er vi pålagt at følge internationale revisionsstandarder.

Vi skal henvise til vores tiltrædelsesprotokol, hvori vi nævner, at selskabslovgivningen præciserer,
at det er foreningens øverste og daglige ledelses ansvar, at det gennem hensigtsmæssige forret-
ningsgange samt registrerings- og kontrolsystemer sikres, at tilsigtede og utilsigtede fejl i relation til
årsregnskabet så vidt muligt forebygges samt opdages og korrigeres.

Revisionen er gennemført med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrate-
gien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige
og administrative områder af betydning for årsregnskabet.

Da vi under vores revisionsplanlægning har vurderet, at udførelsen af et beholdningseftersyn kunne
erstattes af alternative revisionshandlinger, har vi aftalt med foreningens daglige ledelse, at vi ikke fo-
retager beholdningseftersyn.

Baseret på vores drøftelser med foreningens ledelse og vores kendskab til foreningens aktiviteter og
forhold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for Danske Popu-
lærAutorer været koncentreret om følgende regnskabsposter og områder:

· Kulturelle midler (Indtægt fra Koda)

På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens omfang
har derfor været mindre.

5. Øvrige oplysninger

Ledelsens regnskabserklæring samt ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet og besvigelser
I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi indhentet en bekræftelse fra foreningens daglige
ledelse af årsregnskabets fuldstændighed, og at vi som revisorer har modtaget alle relevante oplysnin-
ger i relation til indregning og måling af aktiver og forpligtelser, om pantsætninger, garantistillelser, rets-
sager, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder.

I henhold til de internationale revisionsstandarder skal vi overfor ledelsen redegøre for eventuelle fejl
konstateret under vor revision, som ikke er korrigeret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Det er efter vor opfattelse ikke usædvanligt, at der konstateres administrative og bogføringsmæssige
fejl i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, som ikke rettes, da de af ledelsen - såvel enkeltvis som
sammenlagt - ikke vurderes at være af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen og for det billede,
årsregnskabet skal give af foreningen.

Vi har i forbindelse med revisionen ikke konstateret større fejl, som ikke er blevet korrigeret.
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I ledelsens regnskabserklæring har foreningens daglige ledelse over for os oplyst, at ledelsen ikke har
kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Foreningens
øverste ledelse bekræfter ved underskrift af nærværende revisionsprotokollat, at denne heller ikke er
bekendt med faktiske besvigelser der påvirker foreningen, samt mistanker eller beskyldninger herom.

Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvi-
gelser.

Eftersyn af protokoller og overholdelse af bogføringsloven
Vi har foretaget kontrol af, at foreningens øverste ledelse overholder de pligter, som den i henhold til
selskabslovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv.
Endvidere har vi påset, at foreningen på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven.

Vort arbejde har ikke givet anledning til bemærkninger.

Rådgivnings- og assistanceopgaver
Vi har ydet foreningen assistance i forbindelse med afslutning af bogføring samt opstilling af årsregn-
skabet. Vi udarbejder i lighed med tidligere år foreningens selvangivelse.

København, den 25. marts 2022

CHRISTENSEN   KJÆRULFF
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Peter Steffen Clausen
Statsautoriseret revisor
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Forelagt for foreningens øverste ledelse og læst den 25. marts 2022

Tobias Stigaard Stenkjær Mathias Madsen Munch
(Forperson) (næstforperson)

Mattis Rødsten Jacobsen Julie Henriette Aagaard Madsen

Caroline Ravn Andersen Marcus Winther-John

Jesper Siberg
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Anvendelse af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node

Rapporteringsskemaet viser anvendelse af modtagne ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node på i alt
kr. 378.210.

Ledelsespåtegning

På vegne af Danske Populær Autorer skal vi hermed erklære, at:

· Rapporteringsskemaet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler, herunder at fordeling på
omkostningsgrupper er opstillet i overensstemmelse med retningslinjer for anvendelse af Copydans
ufordelbare midler.

· Vi har påset, at der foreligger bilagsmateriale til dokumentation for de i rapporteringsskemaet
udbetalte omkostninger (uddelinger/støtte) samt at de opfylder betingelserne for modtagelse af
Copydans ufordelbare midler, jf. Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & Node.

· Rapporteringsskemaet kun indeholder udgifter, som er afholdt i kalenderåret 2021, som de modtagne
ufordelbare midler vedrører, herunder der ved afholdelse af udgifter er udvist sparsommelighed.

· Modtagne ufordelbare midler er registreret på en særskilt bogføringskonto og bankkonto, herunder at
der ikke er anvendt midler fra den særskilte bankkonto til andet end formål for ufordelbare midler samt
det tilladte administrationsbidrag i henhold til Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan
Tekst & Node.

København, den 4. april 2022

Tobias Stigaard Stenkjær Mathias Madsen Munch
Forperson Næstforperson
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Den uafhængige revisors erklæring om anvendelse af ufordelbare midler fra Copydan

Tekst & Node

Til Copydan Tekst & Node

Vi har efter aftale undersøgt hvorvidt Danske Populær Autorer overholder den generelle politik for anvendelse
af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node for perioden 1. januar – 31. december 2021, som anført i
Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & Node, samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter §
3.3.

Danske Populær Autorer har i regnskabsåret 2020 modtaget ufordelbare midler udgørende kr. 388.067 fra
Copydan Tekst & Node, hvoraf kr. 378.210 i 2021 er anvendt til godkendte formål og kr. 9.857 er hensat til
senere anvendelse, i overensstemmelse med en generel politik for anvendelse af ufordelbare midler.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Copydan Tekst & Nodes vurdering af om Danske
Populær Autorer overholder generelle politikker for anvendelse af ufordelbare midler fra Copydan Tekst &
Node, som anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & Node, samt Copydan Tekst &
Nodes vedtægter § 3.3 og kan ikke anvendes til andre formål.

Ledelsens ansvar

Ledelsen i Danske Populær Autorer har ansvaret for at overholde den generelle politik for anvendelse af
ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node, som anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan
Tekst & Node, samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter § 3.3.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anvendelse af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node
på grundlag af vores undersøgelser.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end
revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning,
samt den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node, som anført i
Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & Node, samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter §
3.3, med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

Christensen Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er underlagt international standard om kvalitets-
styring, ISQC 1, 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 (IESBA Code), 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 udført følgende handlinger:

· Stikprøvevis kontrolleret at anvendelse af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node er sket i
overensstemmelse med betingelserne i den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler fra
Copydan Tekst & Node, som anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst &
Node, samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter § 3.3.
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Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at Danske Populær Autorer i alle væsentlige henseender har overholdt den generelle
politik for anvendelse af ufordelbare midler som Copydan Tekst & Node for perioden 1. januar – 31. december
2020, som anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & Node, samt Copydan Tekst &
Nodes vedtægter § 3.3.

København, den 4. april 2022

CHRISTENSEN   KJÆRULFF
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR NR. 15915641

Peter Steffen Clausen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 23490
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