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Afrapportering af målopfyldelse for SNYK i 2012
1. Styrkelse af genreområdet i Danmark.
År

Aftalt

Målopfyldelse 2012

200912

Projektnavn: Produktionsenhed
for ny musik i
Københavnsområdet
Formål: At optimere og
koordinere
produktionsressourcer og initiativer for ny musik
Resultatmål: Koordinerende
møder, afdækning af behov og
ressourcer, strategisk arbejde
og andre relevante initiativer
Forventet effekt: Kontinuerlige
koncertrækker for ny musik på
højt internationalt niveau, med
effektiv markedsføring og god
publikumstilslutning

20092012

Projektnavn: Frontoffice i
VestDanmark
Formål: At forbedre rådgivning
og samarbejde med aktører i
den vestlige del af landet
Resultatmål: Etablering af en
månedlig
kontortid/lederarbejdsdag i
VestDanmark
Forventet effekt: Flere og
styrkede ny musik aktiviteter i
VestDanmark
Projektnavn: Landsdækkende
netværk for koncertarrangører
Formål: At etablere netværk,
vidensdelig, synergi og
samarbejde mellem arrangører
af ny musik i Danmark
(festivaler, musikforeninger,
ensembler, orkestre, kirker
m.fl.)Resultatmål: Afholdelse af

Netværksbaseret koncertaktivitet i
Københavnsområdet i 2012:
Samarbejds og udviklingspartner:
dansk koordinator for Music Around
øresundsfestivalen; produktion
afkoncert med London Sinfonietta
under Music Around samt coproduktion af øvrige koncerter;
Rådgivningspartner for LAK
festivalen; co-produktion af
lydkunstprojekt på Knippelsbro med
Copenhagen Art Festival;
coproduktion af lydkunstudstilling på
Den Frie Udstillingsbygning;
samarbejdssprojekter med CPH PIX
og Artfreq; samarbejdspartner på
Click festivalen i Helsingør;
hovedkoordinator for forberedende
arbejde for at præsentere Ensemble
Intercontemporain i København med
tre koncerter i foråret 2013 i
samarbejde med Pulsar festivalen,
Det Kongelige danske
Musikkonservatorium og Dansk
Komponist Forening.
Udvikling af netværk i forbindelse
SPOR og Spot festivalen samt
aktiviteter under Det Flyvende
Spillested. Dialog møde i Århus med
musiklivets akører afholdt.

20092012

Netværksmøder afholdt under Spor
Festivalen i Århus og Athelas New
Music festival i København.
Dialogmøder afholdt i Århus og
København.
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200912

200912

200912

to årlige netværksmøder i
forbindelse med ny musikbegivenheder
Forventet effekt: Øget kvalitet
indenfor produktion,
markedsføring, fundraising,
publikumsudvikling og
internationalt arbejde hos ny
musik aktører i hele landet
Projektnavn: Wundergrund
Festival
Formål og forventet effekt: at
synliggøre ny musik over for
nye publikumsgrupper gennem
musikalske genremøder,
tværkunstneriske samarbejder,
samarbejde med andre
organisationer og brancher, og
udvikling af nye
markedsføringsstrategier
Resultatmål: afholde
Wundergrund Festival en gang
årligt

Projektnavn: Best practice
fyraftensmøder
Formål og forventet effekt:
Professionalisering af ny musik
aktørers kompetencer inden for
projektledelse, PR,
økonomistyring, internationalt
arbejde m.m.
Resultatmål: Afholdelse af to til
fire fyraftensmøder årligt med
invitation af internationale
kapaciteter ca. en gang årligt.
Evt. i samarbejde med andre
aktører.
Projektnavn: Kurser i ’social
networking’
Formål: At øge komponisters,
musikeres, arrangøres og
musikstuderendes
kompetencer i at bruge
internettets muligheder for
’social networking’
Resultatmål: Realisering af to
kurser årligt i samarbejde med
relevante aktører (f.eks. Dansk
Komponist Forening,

Wundergrund festival afholdt med en
række forskellige begivenheder i
København og omegne fra den fra 26.
april til 14. december, inklusive selve
festivalperioden fra 26. oktober til 4.
november. Samarbejde med
Copenhagen Jazz festival,
Kulturværftet i Helsingør, ArtFreq,
CPH PIX, Copenhagen Art festival,
Buster Filmfestival, DKDM og andre
om begivenheder før og efter den
primære festivalperiode fra den 26.
oktober til 4. november i København.
Dækning i TV-Avisen, TV-Lorry,
Landsdækkende aviser, magasiner,
mv.
2 best practice fyraftensmøder
afholdt i samarbejde med Edition
Samfundet, Dansk Komponist
Forening, Dacapo Records og DJBFA.
Dialog- og udviklingsmøder med
SNYKS repræsentantskab afholdt i
Århus og København november 2012

Social Networking udvikling gennem
implementering af Soundcloud profil
og vidensdeling med SNYKs
repræsentantskab omkring
tværgående brug af sociale medier
som facebook, soundcloud, linked in,
twitter, herunder i tilknytning til
SNYKradio.
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konservatorierne, ArtLab, Koda
m.fl.)
Forventet effekt: Øget
synlighed og markedsføring af
ny musik aktører via nettet
20092012

Projektnavn: Konsolidering af
NyMU Netværk for ny musik i
undervisningen
Formål: At konsolidere, udvide
og synliggøre netværket til
gavn for ny musik i
undervisningen
Resultatmål: Etablering og
vedligeholdelse af undersider
på SNYKs hjemmside om
netværket og om ny musik
aktiviteter i undervisningen og
for børn og unge generelt
Forventet effekt: Synliggørelse
og vidensdeling, og i sidste
ende mere (kvalificeret)
undervisning i ny musik

Lancering af undervisningsmaterielet
Nye Lyde i Gymnasiet på snyk.dk til
brug for gymnasieskolen. Etablering
af netværk i gymnasieskolen med
Ørestad Gymnaisum, Sankt Annæ,
Aurehøj og Kongsholm Gymnasium
omkring implementering af ny musik i
undervisningen. Netværksmøder med
Musiklærerforeningen i
gymnasieskolen afholdt.

200912

Projektnavn: IN:SPIL
Formål: udbredelse af ny livemusik og opdyrkning af
arrangører til ny musikarrangementer
Resultatmål: 2-4
koncertprojekter i fire danske
regioner
Forventet effekt: Større
efterspørgsel på ny
musikarrangementer i hele
landet

IN:SPIL fusioneret med Wundergrund
on Tour og med Det Flyvende
Spillested– koncerter på SPOT,
Copenhagen Jazz festival samt Det
Flyvende Spillesteds koncertrække
med 16 koncerter og 5
lydkunstinstallationer i hele Danmark
i 2012.

200912

Projektnavn: Udbredelse af
projektledelseskompetencer
Formål og forventet effekt: At
øge
projektledelseskompetencer i
dansk ny musikliv
Resultatmål:
Tilgængeliggørelse af
projektledelsesværktøjer på
nettet
Projektnavn: Koncertrække på
danske biblioteker.
Formål og forventet effekt: At
udbrede ny musik til nye
publikumsgrupper
Resultatmål: Samarbejde med
musikbibliotek.dk om

Fortsat udvikling af
praktikantansættelser,
løntilskudsansættelser og
vidensdeling omkring
projektledelsesværktøjer på snyk.dk

20092012

Slået sammen med Wundergrund on
Tour koncerter og det flyvende
spillested.

3

etablering af koncertrække på
danske biblioteker
201012

Projektnavn: Spil Dansk Dagen
Formål og forventet effekt: at
udbrede kendskabet til ny
musik gennem Spil Dansk
Dagen
Resultatmål: Arrangere
fyrtårnsarrangementer på Spil
Dansk Dagen i de fem danske
regioner i samarbejde med
Dansk Komponist Forening,
Spil Dansk Dagen,
symfoniorkestre og
mellemstore ensembler

Afholdelse af Spil Dansk Dags koncert
i København i oktober i samarbejde
med Dansk Komponist Forening:
Fokus på børn og unge arbejde i
samarbejde med Musik & Ungedom
og Københavns Musikskole

2. Styrkelse af genreområdet i udlandet
SNYK skal i kontraktperioden gennem tilskudsvirksomhed, projektvirksomhed, netværksdannelse,
musikformidling og information bidrage til at styrke genreområdet i udlandet. Flg. handlingsplan er aftalt:
År

Aftalt

Målopfyldelse 2012

2009-12

Projektnavn: International
strategi
Formål og forventet effekt: At
samle miljøet om en fælles
koordineret indsats på det
internationale område
Resultatmål: Møder og anden
kommunikation med
relevante interessenter og
formulering af strategipapir

2009-12

Projektnavn: Nationale
satsningsområder
Formål: Koordinering af ny
musik initiativer i forbindelse
med offentlige nationale
satsningsområder i udlandet
Resultatmål: Research,
korrespondance, koordinering
og sammenfatning af
aktiviteter og forslag til de
rette instanser
Forventet effekt: Større
repræsentation af ny
musikaktiviteter i forbindelse

Strategisk internationalt
samarbejde omkring
Witterner Tage ved Köln i
Tyskland, og Huddersfield
Contemporary Music
Festival i England samt
Internationalt
festivalnetværk med
Wundergrund og arbejdet
med øresundsfestivalen
Music Around samt
medarrangør af
publikumsudviklingskonfer
encen Arts and Audiences
under Nordiske Musikdage
i Stockholm i 2012
Netværksmøder afholdt
omkring synergieffekter i
forbindelse med Wittener
Tage ved Köln i Tyskland
og Huddersfield
Contemporary Music
Festival i England.
Udviklingsmøder med
danske musikere omkring
fremtidige projekter på
LondonScenen og
koordineret indsats der.
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med nationale
satsningsområder i udlandet
2009-12

Projektnavn: Spin-off på
internationale begivenheder i
Danmark (eks: Pärt-event i
2008) Formål og forventet
effekt: Øget mulighed for
netværksdannelse, og
promovering af danske
aktører i forbindelse med
internationale ny musik
begivenheder i Danmark
Resultatmål: Arrangere
relevante receptioner,
messer, stande, seminarer,
pressemøder, artist-talks
m.m.

Samarbejde med
Øresundsfestivalen Music
Around; samarbejde med
Copenhagen Art festival

2009-12

Projektnavn: Rådgivning
Formål og forventet effekt: At
flere ensembler, komponister,
arrangører m.m. arbejder
internationalt, og højnelse af
niveauet i det internationale
arbejde
Resultatmål: telefonisk og
personlig rådgivning og
sparring
Projektnavn: Internationalt
netværk
Formål og forventet effekt: At
skabe en større platform for
dansk ny musik i udlandet
Resultatmål: kommunikation
og korrespondance, samt
deltagelse i internationale
festivaler, netværk, messer
m.m.

Personlig rådgivning af en
række musikere,
komponister, arrangører
og ensembler, løbende i
2012 omkring
internationalt arbejde.

2009-12

Projektnavn: Koordinering og
vidensdeling med
Kunststyrelsens Musikcenter
Formål og effekt: Optimering
af den samlede indsats
Resultatmål: Månedlige
møder og/eller telefonmøder
med Musikcentrets
internationale medarbejder

Jævnlige møder og dialog
ml. SNYKs leder og
Musikcentret.

2009-12

Projektnavn: Samarbejde
med de øvrige
genreorganisationer

Samarbejde med ROSA på
Spot Festivalen.
Samarbejde med

2009-12

Wundergrund med i
internationalt festivalværk
med europæiske festivaler.
NICAF Afholdelse af fire
internationale
netværksmøder i løbet af
året. Coproduktioner med
Huddersfield
Contemporary Music
Festival. Med i nordisk
netværk for
publikumsudvikling
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2009-12

Formål og forventet effekt:
Større synlighed og
koordinering i det
internationale arbejde
Resultatmål: To årlige
koordineringsmøder,
samarbejde om seminarer i
forbindelse med relevante
internationale begivenheder
og udvikling af fælles
informative strategier til web
på det internationale område
Projektnavn: International
transportstøtte
Formål og forventet effekt: At
øge ensemblers mulighed for
at optræde i udlandet, samt
at øge muligheden for
international udveksling
Resultatmål: Videreføre og
optimere administrationen af
den internationale
transportstøtte gennem
koordinering med
Kunststyrelsen og de andre
genreorganisationer,
implementering af digital
ansøgningsprocedure m.m.

Jazzdanmark på
Wundergrund. Halvårlige
genreorganisationsmøder.

Forvaltning af international
transportstøtte.

2009-12

Projektnavn: Information om
internationalt på web
Formål: At sikre opdateret,
fyldestgørende og koordineret
information ét sted, samt at
kunne guide videre til andre
relevante aktører
Resultatmål: Etablere og
vedligeholde information om
det internationale område på
SNYKs hjemmeside
(festivaler, agenter,
arrangører, netværk,
fondsmuligheder m.m.)
Forventet effekt: Større
overskuelighed for ny musik
aktører på det internationale
område

Videreudvikling af guide til
internationalt musikliv på
snyk.dk samt
internationale nyheder på
snyk.dk

2009-12

Projektnavn: Nordisk
Arrangør Netværk om
publikumsudvikling
Formål og forventet effekt: At
øge nordiske ny-musik

Netværket videreudviklet.
Medplanlægger og deltager
i stor, international
konference om
publikumsudvikling under
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2009-12

arrangørers kompetence i
publikumsudvikling og
sammentænkning af
produktion og kommunikation
Resultatmål: Være sekretariat
for netværket, inkl. at
arrangere to nordiske
netværksseminarer og
koordinere sparring med
ressourceperson
Projektnavn: ISCM –
International Society for
Contemporary Music
Formål og forventet effekt: At
promovere danske ny musik
værker og skabe og
vedligeholde
verdensomspændende
netværk
Resultatmål: At udvælge
værker til ISCM Wold Music
Days en gang årligt, samt at
deltage i den årlige
generalforsamling og løbende
kommunikation og
korrespondance

Nordiske Musikdage i
Stockholm samarbejde
med Norsk
Publikumsutvikling.

Udvalgt værker til ISCM
World Music Days i Belgien
i 2012 og forberedelse til
deltagelse på ISCM World
Music Days i Bratislava og
Wien i 2013.

3. Styrkelse af vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark
SNYK skal i kontraktperioden gennem tilskudsvirksomhed, projektvirksomhed, netværksdannelse,
musikformidling og information bidrage til at styrke vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i
Danmark. Flg. handlingsplan er aftalt:
År
200912

Aftalt
Projektnavn: Samarbejde
med DKL (De
Konservatoriestuderendes
Landsråd) og
konservatorierne
Formål: At øge
konservatoriestuderendes
kompetencer i forhold til ny
musik området
Resultatmål: Dialog og
samarbejde om Musikkens
Dag, seminarer, rådgivning
m.m.

Målopfyldelse 2012
Samarbejde med DKDM
om PULSAR festival i
København og med DKDM
og Theatre of Voices om
Pelle GudmundsenHolmgreen portrætkoncert
i december 2012 samt
forberedelse til projekt
med Ensemble
intercontemporain i 2013

200912

Projektnavn: ”Åbent hus” for
studerende
Formål: At synliggøre og
åbne ny musik miljøets
aktører og institutioner for de
studerende

Oplæg for bachelor
studerende ved
Performance Design under
Roskilde Universitet samt
koncert projekt med fire
studerende derfra
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Resultatmål: Åbent hus med
oplæg, rundvisning og debat
en gang årligt for studerende
på konservatorierne, de
musikvidenskabelige
institutter, institutter for
moderne kultur m.m.
Forventet effekt: Øget
interesse for og
beskæftigelse med ny musik
blandt studerende
200912

Projektnavn: Rådgivning og
service af vækstlag
Formål: At hjælpe
vækstlagsprojekter på vej
Resultatmål: Feedback på
ansøgninger,
projektbeskrivelser,
budgetter. Rådgivning om
PR, netværk,
markedsføringsstrategi,
finansiering. Synliggøre og
reklamere for denne SNYKydelse
Forventet effekt: At flere
vækstlagsprojekter får succes

Udviklingspartner på LAK
festivalen København med
en række aktiviteter i
september 2012.
Samarbejde med
Performance design ved
Roskilde Universitet om
koncert projektet på
Kanten af København

200912

Projektnavn: Inddragelse af
vækstlag i egne projekter
Formål og forventet effekt:
At kompetenceudvikle og
uddanne vækstlaget til gavn
for det professionelle miljø
Resultatmål: samarbejde
med
uddannelsesinstitutioner,
højskoler, musikskoler/MGK,
koncertarrangører. Involvere
frivillige medarbejdere og
praktikanter i SNYKs
projekter

Wundergrund
vækstlagskoncerter.
Seminar på SPOR
festivalen. Vækstlagsfokus
under Det Flyvende
Spillested.
Gymnasiesamarbejde
omkring
undervisningsmateriale.

4. Styrket samarbejde og kulturel vækst
SNYK skal i kontraktperioden medvirke til øget dialog og samarbejde mellem genrer, musikmiljøer,
institutioner, kunstarter, erhvervsliv m.fl. med henblik på at positionere og styrke genreområdet samt
øge den kulturelle interaktion lokalt, nationalt og internationalt. Flg. handlingsplan er aftalt:
År
200912

Aftalt
Projektnavn: Rådgivning og
dialog om tværgående
samarbejder
Formål og forventet effekt:
At skabe netværk og dialog

Målopfyldelse 2012
Samarbejde med
Copenhagen Art festival,
CPH PIX, ACTS festivalen i
Roskilde og Nikolaj
Kunsthal om tværgående
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200912

200912

200912

om samarbejder med andre
genrer, musikmiljøer,
institutioner, kunstarter og
erhvervsliv, og der igennem
skabe en større platform
(markedsandele) for ny
musik
Resultatmål: løbende dialog,
rådgivning og sparring af
musikere/komponister om
såvel vækstlags- som
fyrtårnsprojekter
Projektnavn: Etablering af
koordineret web-platform
(Seismograf)
Formål: At skabe øget
synlighed, koordinering og
synergi, samt udvikle nye
kommunikationsstrategier
Resultatmål: Opbygge pilot
for projektet Seismograf 2.0,
inkl. etablering af ny SNYK
hjemmeside
Forventet effekt: Større
synlighed for ny musik, og
bedre forudsætninger for at
rejse penge til seismograf 2.0
Projektnavn: Netværk af
autoritative webtjenester
Formål og forventet effekt:
At skabe fundament for en
koordineret databaseløsning i
dansk ny musikliv i samspil
med Seismograf 2.0
Resultatmål: At kortlægge
institutioner, databaser,
ønsker og muligheder i
samarbejde med Koda, Det
Kgl. Bibliotek,
Statsbiblioteket i Århus,
musikforlagene m.fl., samt at
udforme samarbejdsaftaler
mellem netværksdeltagere
Projektnavn: SNYK i den
kreative branche
Formål og forventet effekt:
At skabe nye platforme og
større markedsandele for ny
musik
Resultatmål: Skabe projektalliancer mellem SNYK og

projekter.

Implementering af SNYKs
koncertkalender
seismograf.org.
Videreudvikling af
seismograf.org. SNYK med
i bestyrelsen i Seismograf.

Udvikling af database
samarbejde med Edition
Samfundet og Seismograf
om ny værkdata-software
Udvikling af
koncertkalendersamarbejde mellem
SNYk.dk og
seismograf.org.

Samarbejde med aktører i
den kreative branche
omkring projekter på
Kutlurværftet i Helsingør.

9

201012

aktører i andre kreative
brancher og producere
showcase-koncerter og
seminarer
Projektnavn: SNYK
Hovedsponsor
Formål og forventet effekt:
At skabe mulighed for højere
aktivitetsniveau gennem øget
omsætning, samt få nye
kommunikationskanaler via
sponsorsamarbejde
Resultatmål: Etablere
sponsorsamarbejde

Sponsor- og
partnerskabsarbejde
etableret på wundergrund
platformen.

5. Styrkelse af sekretariat og bestyrelse
SNYK’s virksomhed varetages, ledes og administreres professionelt og udviklingsorienteret. SNYK skal i
kontraktperioden løbende udvikle sine arbejdsmetoder i sekretariat og bestyrelse, således at
organisationen i kontraktperioden virker som et dynamisk og musikalsk kraftcenter. Flg. handlingsplan er
aftalt:
År

Aftalt

Målopfyldelse 2012

2009
-12

Projektnavn:
Medarbejderudviklingssamtaler
Formål og forventet effekt: At
udvikle og optimere
kompetencerne i SNYKs
medarbejderstab og der
igennem skabe øget tilfredshed
blandt SNYKs interessenter
Resultatmål: Årlige
medarbejderudviklingssamtaler
og revision af arbejdsområdeog jobbeskrivelser
Projektnavn: Lederuddannelse
Formål og forventet effekt: At
forbedre og kompetenceudvikle
SNYKs ledelse og udvikle
SNYKs organisation
Resultatmål: Diplomuddannelse
af SNYKs leder i Kunst- og
Kulturledelse på Odsherred
Teaterskole
Projektnavn: Årligt
strategimøde
Formål: At styrke SNYKs
strategiske planlægning og
interne samarbejde
Resultatmål: Afholde et årligt
strategi-heldagsmøde for
SNYKs bestyrelse og sekretariat

MUS-samtaler afholdt.

2009
2012

2009
-12

SNYK leder Thorbjørn
Tønder Hansen afholdt
lederudviklingssamtaler
med konsulent fra
Attractor

Strategimøde med SNYKs
bestyrelse afholdt.
Visionsseminar med
deltagelse af SNYKs
sekretariat afholdt.
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Forventet effekt: en styrket
organisation
2009
2012

Projektnavn:
Kompetenceudvikling
Formål: At opgradere SNYKs
medarbejderes kompetencer
Resultatmål: Afholde
medarbejderseminarer i
relevante emner 2-4 gange
årligt, med eksterne
konsulenter min. en gang årligt
Forventet effekt:
Kvalitetssikring af det daglige
arbejde i SNYK

Afholdelse af
medarbejderseminarer om
kommunikation og SNYK
strategi 2013-2016

2010
-12

Projektnavn: Evaluering af
opgave-, ansvars og
kompetencefordeling
Formål og forventet effekt: At
sikre gennemsigtighed i
arbejdsgange og
ansvarsfordeling
Resultatmål: Evaluering af
opgave-, ansvars og
kompetencefordeling i SNYKs
bestyrelse og sekretariat i form
af rapport og evalueringsmøde

Løbende evalueringer
afholdt i forbindelse med
konkrete projekter og
aktiviteter.
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1.

Identifikation af den reviderede årsrapport for 2012

Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede årsrapport for SNYK for 2012.
Årsrapporten viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:
Resultat
Aktiver
Egenkapital

2.

kr. 42.854
kr. 1.017.123
kr. 107.286

Konklusion på revision af årsrapporten for 2012

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.
Vores bemærkninger vedrørende revisionen af årsrapporten fremgår af afsnit 3.
Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til
vores tiltrædelsesprotokollat af 21.03.2013.
Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer
yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil vi forsyne den med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

3. Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen
I forbindelse med vores revision af årsrapporten skal vi fremhæve følgende forhold:
3.1. Interne kontroller og forretningsgange
Det er vor opfattelse, at virksomhedens interne forretningsgange og kontroller under hensyntagen til virksomhedens størrelse er forsvarligt og hensigtsmæssigt tilrettelagt.
3.2. Drøftelser med ledelsen om besvigelser
Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over
for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsrapporten kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende
undersøgelser af formodede besvigelser.
Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsrapporten.

4. Kommentarer til årsrapporten
I lighed med tidligere år er årsrapporten for SNYK aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder samt Lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Opstillingen er i overensstemmelse med Kunststyrelsens vejledning.
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4.1. Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for 2012 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i regnskabslovgivningen.
Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i årsrapporten.
4.2. Resultatopgørelse
Selskabets resultat før skat udgør kr. 42.854. Resultatet er realiseret en smule over det budgetterede og er som sådan tilfredsstillende.
4.3. Anlægsaktiver, t. kr. 182
Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte
aktiver samt stikprøvevis kontrolleret årets til- og afgang.
Vi har påset, at anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vor vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig.
4.4. Omsætningsaktiver
Tilgodehavender, kr. 498.699
Vi har gennemgået opgørelsen af tilgodehavender pr. 31.12.2012.
Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender er foretaget ud fra en individuel vurdering. Pr. 31.12.2012 er der ikke foretaget reservation til imødegåelse af tab.
Vi anser værdiansættelsen af tilgodehavender som forsvarlig.
Direktionen har over for os oplyst, at tilgodehavender ikke er behæftet med risiko for tab ud
over almindelige forretningsmæssige risici. Vi kan efter vor gennemgang tilslutte os den i
årsrapporten foretagne værdiansættelse.
4.5. Gæld, t. kr. 910
Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne.
For skyldige og afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservationer.

5. Forvaltningsrevision
Vi har gennemgået virksomhedens budget og målsætning for 2012. Budgettet, der er vedtaget er gennemført som anført i ledelsens årsberetning.
Efter vor opfattelse er tilskuddet anvendt i overensstemmelse med tilsagn, ligesom revisionen ikke har medført bemærkninger med hensyn til, om refusion og tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Ved gennemgang af interne rapporter og referater, analyse af regnskabsposter kan det konstateres, at foreningen har udvist sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i forvaltningen af tilskudsmidler.
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