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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2021 for Danish Sound Cluster.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingsbestemmelser

for klasse B-virksomheder samt foreningens vedtægter.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Struer, den 21. juni 2022

Direktion      

Torben Vilsgaard

Bestyrelse      

Søren Bech

formand

Nikolai Bisgaard Kim Rishøj

Thomas Bech Hansen Mette Vestergaard Eddy Bøgh Brixen

Jan Østergaard Claus Blaabjerg Peter Petersen

Vibeke Pedersen Finn Agerkvist Pauli Minnaar

Birger Schneider
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Såfremt der ikke under behandlingen af nærværende udkast fremkommer væsentlige oplysninger eller

ændringer, vil vi forsyne den endelige årsrapport med følgende påtegning:

Til medlemmerne i Danish Sound Cluster

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar

- 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingsbestemmelser

for klasse B-virksomheder samt foreningens vedtægter.

Vi har revideret årsregnskabet for Danish Sound Cluster for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021,

der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-

visionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i

overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants´ internationale retningslin-

jer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, lige-

som vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores op-

fattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede 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 væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-

se med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for

nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel-
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

ser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte drif-

ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere for-

eningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, 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 brugerne træffer på grundlag af

regnskabet.

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 regnskabet, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for

ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinfor-

mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-

ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om

effektiviteten af foreningens interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-

bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsæt-

te driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre

opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,

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 for-

eningen ikke længere kan fortsætte driften.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om regnskabet 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 place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Holstebro, den 21. juni 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Kim Vorret

statsautoriseret revisor

mne33256

Jette Leth Johanson

statsautoriseret revisor

mne47809
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Foreningsoplysninger

Foreningen Danish Sound Cluster

Peter Bangs Vej 17

7600 Struer

E-mail: info@danishsound.org

CVR-nr.: 40 13 73 19

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Struer

Bestyrelse Søren Bech, formand

Nikolai Bisgaard

Kim Rishøj

Thomas Bech Hansen

Mette Vestergaard

Eddy Bøgh Brixen

Jan Østergaard

Claus Blaabjerg

Peter Petersen

Vibeke Pedersen

Finn Agerkvist

Pauli Minnaar

Birger Schneider

Direktion Torben Vilsgaard

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Hjaltesvej 16

7500 Holstebro
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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Foreningens væsentligste aktiviteter er at etablere sig og drive et landsdækkende klyngesamarbejde

indenfor lyd.

Udvikling i året

Foreningens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på DKK 441.263, og foreningens balance pr.

31. december 2021 udviser en egenkapital på DKK 395.167.

Usikkerhed ved indregning og måling

Indregning af nettoomsætning

Årets nettoomsætning består delvis af tilskud fra en række offentlige tilskudsydere. Nogle af de underlig-

gende projektregnskaber for perioden, der ligger til grund for det indregnede tilskud, er endnu ikke god-

kendt af alle de offentlige myndigheder. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem de forventede og de

endelige tilskud. Det er dog Danish Sound Cluster's opfattelse, at de underliggende projektregnskaber for

perioden godkendes af de offentlige myndigheder.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2021

DKK

2020

DKK

Nettoomsætning 3.288.158 146.501

Andre eksterne omkostninger -728.807 -272.292

Bruttoresultat 2.559.351 -125.791

Personaleomkostninger 2 -2.110.717 0

Resultat før finansielle poster 448.634 -125.791

Finansielle omkostninger 3 -7.371 0

Resultat før skat 441.263 -125.791

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 441.263 -125.791

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Overført resultat 441.263 -125.791

441.263 -125.791
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Balance 31. december

Note 2021

DKK

2020

DKK

Aktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 250.150 0

Andre tilgodehavender 0 11.546

Tilgodehavender 250.150 11.546

Likvide beholdninger 1.076.880 1.677

Omsætningsaktiver 1.327.030 13.223

Aktiver 1.327.030 13.223

Passiver  

Overført resultat 395.167 -46.097

Egenkapital 395.167 -46.097

Kreditinstitutter 14.847 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.359 49.320

Anden gæld 397.508 10.000

Periodeafgrænsningsposter 515.149 0

Kortfristede gældsforpligtelser 931.863 59.320

Gældsforpligtelser 931.863 59.320

Passiver 1.327.030 13.223

Usikkerhed ved indregning og måling 1

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 4

Anvendt regnskabspraksis 5
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Noter til årsregnskabet

1 Usikkerhed ved indregning og måling

Årets nettoomsætning består delvis af tilskud fra en række offentlige tilskudsydere. Nogle af de underliggende

projektregnskaber for perioden, der ligger til grund for det indregnede tilskud, er endnu ikke godkendt af alle de

offentlige myndigheder. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem de forventede og de endelige tilskud. Det

er dog Danish Sound Cluster's opfattelse, at de underliggende projektregnskaber for perioden godkendes af de

offentlige myndigheder.

2021

DKK

2020

DKK

2 Personaleomkostninger

Lønninger 1.908.989 0

Pensioner 144.744 0

Andre omkostninger til social sikring 13.970 0

Andre personaleomkostninger 43.014 0

2.110.717 0

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 3 0

3 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 7.371 0

7.371 0

4 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2021.
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Noter til årsregnskabet

5 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Klyngesamarbejdet Danish Sound Network for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse

med årsregnskabslovens indregnings- og målingsbestemmelser for klasse B-virksomheder samt

foreningens vedtægter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2021 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde for-

eningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå for-

eningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen består af kontingentindtægter samt modtagne tilskud m.v.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til projektleverandører, kontorhold mv.
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Noter til årsregnskabet

5 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørel-

sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan

henføres til egenkapitaltransaktioner.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til

pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-

mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse

af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udlig-

ning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme

juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil

være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge

af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat ved-

rører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
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Noter til årsregnskabet

5 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto-

skatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansiel-

le poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter

i de efterfølgende regnskabsår.
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