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Godkendelse af Musikhuzet Bornholms årsregnskab 2019 

 
Bornholms Regionskommune har modtaget Musikhuzet Bornholms årsregnskab for 2019.   
 
Vi har gennemgået ledelsesberetningen og revisionsprotokollatet, hvilket har ført til følgende kommentarer: 

 

Vi har noteret, at revisionen har påpeget manglende adskillelse mellem udførende og kontrollerende 

regnskabsfunktion. Vi bemærker, at ledelsens løbende budgetopfølgning skal kompensere for den manglende 

funktionsadskillelse. Samtidig noterer vi, at revisionen har registreret, at betalingsprocedurerne er ændret 

således, at det nu kræver godkendelse af to i forening at gennemføre betalinger gennem det elektroniske 

betalingssystem. Dette vurderer revisionen at være en forbedring af det interne kontrolmiljø i forhold til 

tidligere.  

  
Med disse bemærkninger godkender Bornholms Regionskommune Musikhuzet Bornholms årsregnskab for 

2019 i henhold til bekendtgørelse af nr. 1701 af 21.december 2010 om økonomiske og administrative forhold 

for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Louise Krogsriis 

Kulturkonsulent 
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Version 2017-12-12 

Tjekliste for udarbejdelse af årsrapport for kulturinstitutioner der  
modtager et årligt driftstilskud over 200.000 kr. til og med 10 mio. kr. fra Kulturministeriet. 

Tjeklisten er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 

modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med henblik på at sikre, at årsrapporten opfylder kravene i lovgivningen.  

Tjeklisten er udfyldt af :  Peer K. Andersen 

Musikhuzet Bornholm 

Institutionens navn: Musikhuzet Bornholm 

Regnskabsår: 2019 

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens ledelse og bestyrelse (dato): 12. august  2020 

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 12. august 2020 

Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens bestyrelse (dato): 12. august  2020 

(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder): 

Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 12. august  2020 

(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder): 

Kontrolpunkt Ja Nej 
Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

A Formkrav til årsrapporten 

1 Er institutionens navn, organisationsform og regn-

skabsperioden anført? 
X 

2 Er der i årsregnskabet redegjort for anvendt regn-

skabspraksis? Hvis der er sket et skift i regnskabs-

principperne, hvordan påvirker skiftet institutionens 

balance? 

X 

Ingen skift i regnskabspraksis. Ændring i skøn vedr. 

afskrivning på om- og tilbygning har påvirket resultatet 

negativt med t.kr. 23. 

3 Indeholder årsregnskabet en resultatopgørelse og 

balance (dvs. opgørelse af aktiver og passiver)? 
X 

4 Har institutionen gjort årsrapporten offentligt til-

gængelig på sin hjemmeside? OBS: Årsrapporten skal 

offentliggøres, når den er godkendt af institutionens 

ledelse og bestyrelse, senest 6 måneder efter regn-

skabsårets afslutning. 

X 

Offentliggøres efter godkendelse hos BRK. 

B Ledelsesberetningen 

5 Indeholder årsrapporten en ledelsesberetning hvori 

der redegøres for årets drift og forventningerne til 

det kommende år samt øvrige forhold af betydning 

for den selvejende institution, som ikke direkte frem-

går af det øvrige årsregnskab. Ledelsesberetningen 

skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken 

udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i over-

ensstemmelse med det budgetterede og med de 

målsætninger, der er opstillet for den selvejende 

X 
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Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

institution, herunder målsætninger opstillet i even-

tuelle aftaler med Kulturministeriet eller andre til-

skudsydere. Endelig skal ledelsesberetningen inde-

holde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsni-

veauet. OBS: Vejledning om ledelsesberetning findes 

på Kulturministeriets Vidennet. 

C Teknisk gennemgang af årsregnskabet 

6 Er regnskabstal for det foregående regnskabsår samt 

budgettal for regnskabsåret opført i resultatopgørel-

sen, således at der er umiddelbar sammenlignelighed 

mellem regnskabstal og budgettal? OBS: Slots- og 

Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel skal 

følges, se Kulturministeriets Vidennet. 

X  

 

7 Er driftstilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen / 

Kulturministeriet korrekt optaget som indtægt i 

regnskabet og efter omstændighederne specificeret? 

X  

 

8 Er eventuelle tilskud fra kommune(r), region(er) og 

eventuelle tilskud fra fonde og sponsorer mv. specifi-

ceret? 

X  

 

D Gennemgang og vurdering af revisionspåtegningen i årsregnskabet og revisionsprotokollatet 

9 Er revisionen udført af en statsautoriseret eller regi-

streret revisor? X  

 

10 Har der fundet revisorskift sted? 

Hvis ja; hvad er årsagen til skiftet?  X 

 

11 Fremgår det af revisors påtegning til årsregnskabet, 

at revisionen er foretaget i overensstemmelse med 

god offentlig revisionsskik? 
X  

 

12 Fremgår det af revisors påtegning til årsregnskabet, 

at revisor har påset 

 at regnskabet er opstillet og revideret i overens-

stemmelse med de regler, der er fastsat i drifts-

tilskudsbekendtgørelsen og evt. sektorlovgiv-

ning 

 at det ikke indeholder væsentlige fejl og mang-

ler, samt  

 at de dispositioner, der er omfattet af regn-

skabsaflæggelsen er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 

samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

 ved stikprøver har efterprøvet, at evt. projekttil-

skud, der indgår i institutionens regnskab, er an-

vendt til formålet? 

X  

 

13 Har revisor taget forbehold i forbindelse med revisi-

onspåtegningen i årsregnskabet?  

      Hvis ja; hvilke(t) forbehold er der tale om? 
 X 

 

14 Indgår der i revisionspåtegningen i årsregnskabet en 

erklæring fra revisor om at den udførte forvaltnings-

revision har givet anledning til kritiske bemærknin-

ger, fordi revisor vurderer, at forvaltningen har været 

 X 
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Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

mangelfuld?  

15 Fremgår det af revisionsprotokollatet,  

 at der er foretaget revision i årets løb, hvor 

revisor har undersøgt de eksisterende forret-

ningsgange, med henblik på at påse, om den in-

terne kontrol er betryggende? 

 at revisor har påset, at ledelsesberetningen 

indeholder de faglige afrapporteringer, som 

kræves i henhold til rammeaftale, tilsagnsbrev 

og øvrige tilskudsbetingelser fastsat af Slots- og 

Kulturstyrelsen, og at afrapporteringerne er ret-

visende 

X  

 

16 Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om 

hvilke revisionsarbejder, der er udført og resultatet 

heraf? 
X  

 

17 Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om 

væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedr. institu-

tionens bogholderi, regnskabsvæsen og interne 

kontrol? Hvis ja, hvilke oplysninger er der indført? 

 X 

Musikhuzets størrelse og organisation giver ikke mu-

lighed for etablering af effektive interne kontroller og 

funktionsadskillelse, der er baseret på en opdeling af 

personer der bogfører, godkender og udføre kontrolle-

rende funktioner.  

 

I regnskabsåret er betalingsprocedurerne ændret 

således, at det nu kræver godkendelse af to i forening 

at gennemføre betalinger gennem det elektroniske 

betalingssystem. Dette vurderes at være en forbedring 

af det interne kontrolmiljø i forhold til tidligere.  

 

I forbindelse med revisionens gennemførelse har vi 

foretaget stikprøvevis gennemgang af bilagsmaterialet, 

såvel før og efter ændring af procedurerne, og vi har 

ikke konstateret forhold som indikerer, at besvigelser 

er foretaget. 

18 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, hvorvidt revisi-

onen har givet anledning til bemærkninger med 

hensyn til, om tilskuddet er anvendt i overensstem-

melse med tilskudsforudsætningerne, herunder 

målsætningerne i en eventuel rammeaftale med 

Kulturministeriet? Hvis ja, hvilke bemærkninger er 

der tale om? 

 X 

 

19 Har bestyrelsen og ledelsen redegjort for initiativer 

som følge af revisors eventuelle bemærkninger samt 

eventuelle forbehold? 
  

Ikke aktuelt 

20 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor 

opfylder lovgivningens krav til uafhængighed? X  

 

21 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor 

under revisionen har modtaget alle de oplysninger, 

der er anmodet om? 
X  
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Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

E Materiel gennemgang og vurdering af årsregnskabet  

22 Giver noterne til årsregnskabet et fyldestgørende 

indblik i institutionens drift og regnskabsresultat?  X  
 

 

Eventuelle øvrige bemærkninger til årsrapporten: 

Underskrift:
Rønne d. 13. aug. 2020

Peer K. Andersen 
Kunstrnerik & Daglig leder
Musikhuzet Bornholm                                    












































































































