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Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger 

8.   Er der sket et skift i regnskabsprincipperne? 
Hvis ja; hvorfor? Hvordan påvirker skiftet 
institutionens balance?  

 X 
 

9.   Årsregnskabet omfatter institutionens sam-
lede virksomhed og indeholder resultatop-
gørelse, balance og en underskrevet revisi-
onspåtegning. 

X  

 

10. Resultatopgørelsen i årsregnskabet inde-
holder budget- og regnskabstal for regn-
skabsåret og til sammenligning regnskabs-
tal for mindst ét forudgående regnskabsår. 

X  

 

11. Tilskud fra Kulturministeriet/Kulturstyrelsen 
samt evt. andre offentlige tilskudsydere er 
specificeret og indtægtsført i overensstem-
melse med bevillingsperioden (regnskabs-
året). 

X  

 

12. Årsregnskabet indeholder fyldestgørende 
noter, herunder specifikationer af væsentli-
ge poster i resultatopgørelsen og balancen 
(dvs. en opgørelse af aktiver og passiver). 

X  

 

13. Finansiering af underskud eller anvendelse 
af overskud er beskrevet. X  

 

14. Balancen indeholder en opgørelse over 
omsætnings- og anlægsaktiver, kort og 
langfristet gæld samt en opgørelse af 
egenkapitalen. 

X  

 

15. Er der indkøbt nye omsætnings- og / eller 
anlægsaktiver af væsentlig værdi / betyd-
ning? 

 X 
 

16. Er evt. afskrivninger specificeret og af-
skrivningsmetoden anført?  X 

 
Ingen anlægsaktiver 

17. Er evt. lejeudgifter hhv. afdrag på priori-
tetsgæld specificeret?  X 

 
Ingen prioritetsgæld 

18. Er hensættelser og eventualforpligtelser 
specificeret? X  

 

19. Institutionen gør sin godkendte årsrapport 
offentligt tilgængelig på sin hjemmeside el-
ler på anden vis. 

X  
 

 
Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger 

Revisionspåtegningen i årsregnskabet samt revisionsprotokollatet 
20. Revisionen er udført af en statsautoriseret 

eller registreret revisor.  X  
Statsautoriseret 

21. Har der fundet revisorskift sted? 
      Hvis ja, hvorfor? 
 

 X 
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Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger 
22. Det fremgår af revisors påtegning til års-

regnskabet, at revisor  
• har påset, at regnskabet er opstillet i over-

ensstemmelse med de regler, der er fastsat 
i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010 om økonomiske og administrative 
forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet samt de(n) offentlige til-
skudsyderes udfyldende krav til opstilling, 

• har påset, at det ikke indeholder væsentlige 
fejl og mangler, 

• har påset, at de dispositioner, der er omfat-
tet af regnskabsaflæggelsen er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love 
og andre forskrifter samt indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis 

• ved stikprøver har efterprøvet, at evt. pro-
jekttilskud og øremærkede tilskud, der ind-
går i institutionens regnskab, er anvendt til 
formålet. 

X 
 

 
 
 

 

23. Det reviderede årsregnskab er forsynet 
med en underskrevet revisionspåtegning, 
hvoraf det fremgår, at regnskabet er revide-
ret i overensstemmelse med bekendtgørel-
se nr. 1701 af 21. december 2010 om øko-
nomiske og administrative forhold for mod-
tagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 
(Driftstilskudsbekendtgørelsen). 

X  

 

24. Revisor har i sin påtegning i årsregnskabet 
og/eller revisionsprotokollatet redegjort for 
den udførte forvaltningsrevision. Der er 
især fokus på revisors undersøgelse af, 
vurdering af og konklusioner om tilskuds-
modtagerens sparsommelighed, produktivi-
tet og effektivitet samt om eventuelle dispo-
sitioner uden for tilskudsmodtagerens for-
mål. 

X  

 

25. Forvaltningsrevisionen har ikke givet an-
ledning til væsentlige kritiske bemærknin-
ger. 

X  
 

26. Har revisor taget forbehold i forbindelse 
med revisionspåtegningen i årsregnskabet? 
Hvilke(t) forbehold er der i givet fald tale 
om? 

 X 

 

27. Der er i revisionsprotokollatet indført oplys-
ninger om, hvilke revisionsarbejder der er 
udført og resultatet heraf. 

X  
 

28. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at der 
er foretaget revision i årets løb, hvor revisor 
har undersøgt de eksisterende forretnings-
gange for at sikre, at den interne kontrol er 
betryggende. 

X  
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Kontrolpunkt Ja Nej Bemærkninger 
29. Er der i revisionsprotokollatet indført oplys-

ninger om væsentlig usikkerhed, fejl eller 
mangler vedr. institutionens bogholderi, 
regnskabsvæsen og interne kontrol? 

X  

 

30. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, om 
revisor opfylder lovgivningens habilitetsbe-
stemmelser. 

X  
 

31. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, om 
revisor under revisionen har modtaget alle 
de oplysninger, der er anmodet om. 

X  
 

32. Det er i revisionsprotokollatet oplyst, hvor-
vidt revisionen har givet anledning til be-
mærkninger med hensyn til, om tilskuddet 
er anvendt i overensstemmelse med de 
givne vilkår. 

X  

 

33. Bestyrelsen og ledelsen har redegjort for 
initiativer som følge af revisors eventuelle 
bemærkninger og / eller eventuelle forbe-
hold. 

X  

 

34. Revisionsprotokollatet er underskrevet af 
den samlede bestyrelse og revisor. X  

Underskriftsdato: 19. juni 2017 

 

















http://mxd.dk/wp-content/uploads/2016/12/MXDs-Strategi-2016-19.pdf
http://mxd.dk/wp-content/uploads/2016/12/MXDs-Strategi-2016-19.pdf
http://mxd.dk/mxd-evaluering-af-aktiviteten-i-2016/
http://mxd.dk/eksportstoette/






https://mxd.dk/eksportstoette/mxd-har-stoettet/eksportstoette-projekter-2016/
https://mxd.dk/eksportstoette/mxd-har-stoettet/eksportstoette-projekter-2016/


http://mxd.dk/category/vidensbank/forretningscases/
http://mxd.dk/wp-content/uploads/2016/12/MXDs-Strategi-2016-19.pdf
http://mxd.dk/wp-content/uploads/2016/12/MXDs-Strategi-2016-19.pdf


http://mxd.dk/mxd-evaluering-af-aktiviteten-i-2016/




http://mxd.dk/mxd-viden/a-brief-overview-of-the-uk-music-market/
http://mxd.dk/vidensbank/a-brief-overview-of-the-swedish-music-market/
http://mxd.dk/vidensbank/a-brief-overview-of-the-norwegian-music-market/
http://mxd.dk/vidensbank/a-brief-overview-of-the-finnish-music-market/
http://mxd.dk/vidensbank/a-brief-overview-of-the-icelandic-music-market/
http://mxd.dk/mxd-viden/get-featured-on-a-streaming-service-playlist/
http://mxd.dk/mxd-viden/10-tips-for-the-german-market-by-berlin-music-commission/
http://mxd.dk/mxd-viden/three-tips-for-synch/
http://mxd.dk/arkiv/three-tips-for-working-the-german-market/
http://mxd.dk/mxd-viden/6-tips-for-how-to-get-a-manager/
http://mxd.dk/mxd-viden/a-brief-overview-of-the-us-music-market/
http://mxd.dk/mxd-viden/escho-hvis-det-er-godt-nok-skal-det-nok-komme-frem-mxd-undersoeger-hvordan/
http://mxd.dk/arkiv/the-us-and-uk-are-watching-scandinavia-interview-with-junior-ar-manager-at-decca/
http://mxd.dk/mxd-viden/15-millioner-views-kadie-elder-fortaeller-hvordan-videoen-gik-viralt/


http://mxd.dk/mxd-evaluering-af-aktiviteten-i-2016/




































S T A T S A U T O R I S E R E T  
R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B
 
BEIERHOLM – medlem af RSM International
- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

 
Aarhus 
Dusager 16
8200 Aarhus N

 
Tel.: 87 32 57 00
www.beierholm.dk
CVR-nr. 32 89 54 68

Foreningen Music Export Denmark

Revisionsprotokollat af 19.06.17

vedrørende

Årsrapport for 2016



Foreningen Music Export Denmark

Indholdsfortegnelse

Indledning 119

Konklusion på revision af årsregnskabet 2016 119 - 120

Revisionsstrategi 120 - 121

Kommentarer til revisionen af årsregnskabet 121 - 127

Udtalelse om ledelsesberetningen 127

Øvrige forhold i tilknytning til revisionen 127 - 128

Afslutning 128

118



Foreningen Music Export Denmark

Revisionsprotokollat af 19.06.17

INDLEDNING

Vi har revideret udkast til årsregnskab for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 og i tilknytning
hertil gennemlæst ledelsesberetningen. Årsregnskabet udviser følgende resultat, aktiver og
egenkapital (t.DKK):

Årets resultat -74

Aktiver i alt 1.494

Egenkapital 499

Årsrapporten udarbejdes efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse om økonomiske og admi-
nistrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, § 32-34

Udkast til årsrapport behandles på det kommende bestyrelsesmøde. Hvis der i forbindelse
med bestyrelsens behandling af årsrapporten foretages ændringer i udkastet, vil vi udarbejde
et særskilt revisionsprotokollat om de vedtagne ændringer.

Revisionsprotokollatet  er udarbejdet til bestyrelsen med det formål at rapportere om relevan-
te og væsentlige forhold i relation til vores revision af årsregnskabet for Foreningen Music
Export Denmark. Protokollatet forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål.

KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2016

Revisionskonklusion
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Godkender bestyrelsen årsrapporten for 2016 i dens nuværende form, og fremkommer der
ikke under bestyrelsens behandling væsentlige nye oplysninger, vil vi forsyne årsrapporten
med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende supplerende oplysninger:

Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis 
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at årsregnskabet
udarbejdes efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud
fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, § 32 � 34 og ikke efter en
regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Foreningen Music Export Denmark har som sammenligningstal i resultatopgørelsen og
tilhørende noter for regnskabsåret 2016 medtaget det af bestyrelsen og Kulturministeriets
godkendte resultatbudget for 2016. Budgettallene og tilhørende noter ikke været underlagt
revision.

REVISIONSSTRATEGI

Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yder-
ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god revisionsskik.

Revisionens formål samt planlægning og udførelse er nærmere beskrevet i vores revisions-

protokollat side 79 - 86. 

Vi har, med udgangspunkt i vores kendskab til foreningen samt drøftelser med ledelsen, vur-
deret risici for væsentlige fejl i årsregnskabet, herunder hvilke tiltag ledelsen har iværksat til
identifikation og styring heraf. I denne forbindelse har vi endvidere vurderet overordnede
kontroller samt kontroller på områder, hvor der er betydelig risiko for væsentlig fejlinforma-
tion i årsregnskabet.

På baggrund heraf har vi fastlagt art og omfang samt tidsmæssig placering af vores arbejds-
handlinger ud fra en vurdering af risiko for væsentlig fejlinformation. Vores revision har der-
for fokuseret på følgende område, hvor vi vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation som
høj:

i Tilskud og andre indtægter.
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På baggrund af vores vurdering af væsentlighed og risiko har vi fastlagt vores revisionsstra-

tegi for regnskabsåret 2016, og revisionen er udført i overensstemmelse hermed. Vores
bemærkninger til revisionen er omtalt i afsnittet "Kommentarer til revisionen af årsregnska-
bet".

Som følge af, at antallet af ansatte i foreningen er begrænset, er muligheden for effektiv funk-
tionsadskillelse og opretholdelse af effektive interne kontroller ligeledes begrænset. Henset
hertil er vores revision tilrettelagt som en substansbaseret revisionsstrategi, hvor revisionen
primært baseres på en gennemgang af afstemninger og opgørelser, kontrol af fysisk tilstede-
værelse samt analyse af regnskabsmæssige sammenhænge.

Vi har med ledelsen drøftet foreningens anvendte regnskabspraksis og hensigtsmæssighe-
den heraf, ligesom vi har drøftet de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn på væsent-
lige områder. Herudover har vi gennemgået den foreliggende dokumentation for de udøvede
skøn.

Revision i årets løb

Vi har i årets løb gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt forretningsgange inden
for udvalgte regnskabsmæssige områder, hvor vi har fundet det hensigtsmæssigt for revisio-

nen af årsregnskabet. Revisionen i årets løb har omfattet uanmeldt beholdningseftersyn. Vi
henviser herom til revisionsprotokollat af 16.12.16.

KOMMENTARER TIL REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET

Vores revision af årsregnskabet har bl.a. omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster,
herunder en sammenstilling med tilsvarende poster i tidligere år samt foreningens budget
for 2016.

Ved vores gennemgang af balancen har vi i overensstemmelse med internationale standar-
der om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning overbevist os om aktivernes

tilhørsforhold til foreningen samt deres tilstedeværelse og forsvarlige vurdering.

Vi har ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler foreningen, er rigtigt
udtrykt i årsregnskabet, samt påset, at årsregnskabet er udarbejdet efter almindeligt aner-

kendte principper og i kontinuitet med tidligere år.'
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Regnskabsvæsenets tilstand og den interne kontrols effektivitet

Vi har som led i revisionen gennemgået foreningens registreringssystemer og de heri ind-
lagte interne kontrolprocedurer. Som følge af det begrænsede antal medarbejdere i

foreningens administration er det ikke muligt at adskille de administrative funktioner effek-
tivt mellem flere personer.

Der foreligger derfor en risiko for, at der opstår tilsigtede eller utilsigtede fejl i foreningens
administration, og der kan derved opstå tab. Vores revision kan ikke med sikkerhed afsløre
eventuelle sådanne fejl. Vi skal dog bemærke, at vi har gennemgået udgiftsbilag og konsta-
teret at disse i fornødent omfang er attesteret af bemyndiget personale.

Konstaterer vi under vores revision uregelmæssigheder, vil vi udvide revisionen med henblik
på at afklare årsagen til de fundne uregelmæssigheder. Vi har ikke i forbindelse med vores

revision af årsregnskabet og gennemlæsning af ledelsesberetningen for regnskabsåret 2016
afdækket uregelmæssigheder. Som anført ovenfor kan vi ikke give sikkerhed for, at uregel-
mæssigheder ikke forekommer.

Tilskud og andre indtægter

Tilskud har vi sammenholdt med ekstern dokumentation. Der er modtaget DKK 4.000.000 i
driftstilskud fra Kulturstyrelsen, hvilket er i overensstemmelse med Rammeaftalen.

Foreningen har endvidere modtaget kontingent på i alt DKK 720.000.

Det er ledelsens opfattelse, at omsætningen er indregnet og oplyst i overensstemmelse med

foreningens regnskabspraksis.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lønninger og gager

Vi har kontrolleret den af foreningen udarbejdede lønafstemning, herunder overensstemmel-
se til indberetningen til SKAT.

Vi har suppleret den udførte revision med stikprøvevis gennemgang af ansættelseskontrak-
ter, herunder afstemning af variable løndele hertil. Ledelsen har på vores anmodning udar-
bejdet opdaterede ansættelseskontrakter.

Det er ledelsens opfattelse, at lønninger og gager er indregnet og oplyst i overensstemmelse

med foreningens regnskabspraksis.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

122



Foreningen Music Export Denmark

Revisionsprotokollat af 19.06.17

Likvide beholdninger og kreditinstitutter

Vi har i årets løb foretaget uanmeldt beholdningseftersyn, hvor vi bl.a. har afstemt de likvide
beholdninger. Vi henviser herom til ovenstående afsnit om �Revision i årets løb�.

Tilstedeværelsen, ejendomsretten og værdiansættelsen af likvide beholdninger og kreditinsti-
tutter er afstemt til årsopgørelse.

Tilstedeværelsen, ejendomsretten og værdiansættelsen af likvide beholdninger og kreditinsti-

tutter er afstemt til engagementsoversigt modtaget fra foreningens pengeinstitut.

Det er ledelsens opfattelse, at likvide beholdninger er indregnet og oplyst i overensstem-
melse med foreningens regnskabspraksis.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Hensættelser

Vi har gennemgået de foretagne hensættelser som vedrører overførte projektmidler. 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Anden gæld

Vi har gennemgået og analyseret øvrige gældskonti og foretaget stikprøvevis afstemning til
ekstern dokumentation. Ved gennemgang af bogholderikonti og bilag har vi kontrolleret pe-
riodisering af såvel indtægter som omkostninger.

Det er ledelsens opfattelse, at anden gæld er indregnet i overensstemmelse med foreningens
regnskabspraksis.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
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Resultat og budget

Vedrørende foreningens resultatopgørelse skal vi i henhold til bestyrelsens og tilskudsgivers
orientering supplere med følgende oplysninger. Foreningen har haft følgende indtægter og
udgifter sammenholdt med budget for 2016:

t.DKK 2016 Budget Afvigelse

Indtægter, drift 720.000 720.000 0
Lønudgifter -473.731 -473.608 -123
Administration -194.884 -225.250 30.366
Rejse- og opholdsudgifter -16.224 -20.000 3.776
Andre udgifter -13.125 -20.000 6.875
Finansielle udgifter -164 0 -164

Drift i alt 21.872 -18.858 40.730

Tilskud 4.000.000 4.000.000 0
Finansielle indtægter 311 0 311
Lønninger -200.000 -200.000 0
Eksportstøtte -2.088.212 -2.000.000 -88.212
Honorar før fordeling på projekter -67.953 -60.000 -6.753
Administration ROSA -191.000 -191.000 0
Projekttelefoni før fordeling -8.663 -12.000 3.337
Internationale projekter -1.412.993 -1.503.013 90.020
Vidensdatabase -127.198 -120.000 -7.198

Støtte i alt -95.708 -86.013 -8.495

I alt -73.836 -104.871 32.235

Årets resultat udgør således -73.836 DKK imod budgettet på -104.871 DKK.  Resultat er bedre
end end forventet.

Vi vurderer herunder, at foreningen har anvendt det modtagne tilskud til de besluttede for-
mål jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21 december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt at revisionen
ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlaget er opgjort i
overensstemmelse med gældende regler.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
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Målopfyldelse

I følge rammeaftalen med Statens Kunstråd skal der ske afrapportering af målopfyldelse. Af-
rapporteringen sker i foreningens årsregnskab, hvor mål og resultater er opsummeret i ledel-
sens beretning. Der er i tillæg til ledelsesberetningen i årsrapport, udarbejdet en detaljeret
MXD evaluering som offentliggøres på foreningens hjemmeside. Vi har i tilknytning hertil
gennemlæst denne evalutering. 

Vi har ved revisionen gennemgået den opgjorte egenfinansiering. Vi har herunder stikprøve-
vis revideret grundlaget for den udbetalte støtte og de afholdte projekter.  

Kulturstyrelsens gennemgang af årsregnskab for 2015

Kulturstyrelsen har gennemgået institutionens regnskab for 2015 jf. skrivelse af 27. oktober
2016. 

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Forvaltningsrevision

Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
tilskudsmodtagers forvaltning. Revisionen udføres bl.a. med udgangspunkt i tilskudsmodta-
gers rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater. Endvidere vurderes tilskuds-
modtagers sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Vi har ved forvaltningsrevisionen bl.a. taget udgangspunkt i ledelsens årsberetning for 2016
og bestyrelsesmødereferater. Revisionen har deslige taget udgangspunkt i den til Kulturmi-
nisteriets udarbejdede midtvejsrapport 2015.  

Vi har i forbindelse med revisionen haft adgang til MXD's it-system, hvori der ansøges om
eksportstøtte, herunder hvor de støttede projekter evalueres og behandles. Vi har i forbindel-
se med såvel den finansielle samt offentlige revision foretaget stikprøvevis kontrol af såvel
tallene i ledelsesberetningen samt årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at foreningen i høj grad har tilrettelagt de nødvendige procedurer,
som sikrer en korrekt indsamling af data.

Desuden foretages der en vurdering af, om god offentlig økonomistyring er efterlevet.

Vi vurderer, at foreningen har stor fokus på, og udviser stor vilje til løbende effektiviseringer
og forbedringer og det er vores overordnede vurdering, at foreningen agerer effektivt,
produktivt og sparsommeligt og vi er ikke bekendt med, at der er anvendt midler udenfor
formålet.  
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Vi vurderer ligeledes, at ledelsesberetningen indeholder de faglige afrapporteringer som kræ-
ves af den indgående rammeaftale , tilsagnsbrev og øvrige tilskudsbestemmelser.  

Sparsommelighed

Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis vurderet, om foreningens dispositioner er
i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til fore-
ningens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offent-
lige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelse er erhvervet på en økonomisk hen-
sigtsmæssig måde under hensyntagen til pris, kvalitet og kvantitet.

Vi har i forbindelse med revisionen påset, at der i flere købssituationer er indhentet relevante
tilbud eller foretaget priskontrol på alternativer samt at der i øvrigt ikke er afholdt omkost-
ninger af uhensigtsmæssig økonomisk karakter. 

Vi har ved vores undersøgelser af sparsommelighed ikke fundet anledning til kritiske be-
mærkninger.

Det er vores opfattelse, at foreningen i høj grad har fokus på at gennemføre en sparsommelig
drift.

Produktivitet

Vi har ved stikprøver sammenholdt foreningens aktiviteter i regnskabsperioden med ledel-
sens årsberetning, bestyrelsesreferater og indgået rammeaftale. Vi har herunder gennemgå-
et data for de i årsrapporten indregnede nøgletal. 

Det er vores opfattelse, at foreningen har indfriet produktivitetsmålene. Vi kan konstatere, at
der i 2016 er gennemført flere projekter end planlagt, da der jf. ledelsens årsberetning er
gennemført 34 projekter imod 17 planlagte. Man har valgt at uddele mere eksportsstøtte end
planlagt..

Effektivitet

Vi har ved bedømmelse af foreningenss effektivitet bl.a. ved stikprøver kontrolleret, om an-
vendelse af bevilligede midler er sket i overensstemmelse med ledelsens årsberetning, besty-
relsesmødereferater og tilskudsgivers intentioner.

Det er vores opfattelse, at foreningen arbejder målrettet med at sikre en effektiv drift.

126



Foreningen Music Export Denmark

Revisionsprotokollat af 19.06.17

Økonomisk styring

Ved vurdering af, om god offentlig økonomistyring er efterlevet, har vi bl.a. set på de etable-
rede forretningsgange vedrørende bogholderiet samt anvendelse af de personalemæssige og
finansielle ressourcer, herunder om der foreligger betryggende godkendelsesprocedurer. 

Foreningens bestyrelse godkender herunder årligt de udarbejdede budgetter og de bliver
endvidere løbende orienteret om foreningens drift.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen. Vi har i henhold til årsregnskabsloven
gennemlæst ledelsesberetningen og sammenholdt oplysningerne heri med oplysningerne i
årsregnskabet og de forhold, vi er blevet opmærksomme på i forbindelse med vores revision.

Vi har ikke foretaget yderligere særskilte handlinger. 

Gennemlæsningen har ikke givet anledning til bemærkninger.

ØVRIGE FORHOLD I TILKNYTNING TIL REVISIONEN

Supplerende arbejdsopgaver

Ud over vores revision af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har vi
efter aftale med ledelsen leveret følgende ydelser til foreningen:

i Regnskabsmæssig assistance ved udarbejdelse af årsrapport for 2016.

Skatter og afgifter

Vores revision tager ikke direkte sigte på at kontrollere en korrekt opgørelse af moms. Det er
vores opfattelse at alle bekendte forhold er kommet rigtig til udtryk ved opgørelsen af fore-
ningens moms. Vi skal henlede opmærksomheden på, at SKAT's fortolkning heraf kan være
anderledes og det kan derfor ikke udelukkes, at der kan blive rejst spørgsmål ved foreningens

opgørelse af moms. 

Formalia m.v.

Vi har konstateret, at ledelsen har overholdt sine pligter til at udarbejde forretningsorden og
til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt at reglerne om forelæggelse og
underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt.
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