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Indledning
1
Vi
afsluttet revisionen af udkast til arsregnskab ("regnskabet") for regnskabsaret 1. januar - 31. december 2013. Regnskabet udviser et resultat af selskabets aktiviteter pa TDKK -191 og
en egenkapital pa TDKK 3.770.
2
Vi henviser til vores redegorelse
revisionens
og rapportering i vores protokollat af 19.
2010. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi
har i henhold til lovgivningen gennemlaest ledelsesberetningen. Bortset herfra er revisionen
i
overensstemmelse med de der beskrevne

pa den udforte revision
3
Safremt arsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af arsrapporten fremkommer yderligere, vaesentlige oplysninger, vil vi forsyne regnskabet med en revisionspategning uden forbehold.

Saerlige forhold
Feriepengeforplig

else funktionserer

4
Fonden VoxHall og Aarhus Kommune har besluttet at
for
af feriepenge til fastansat personale. Feriepengeforpligtigelsen
herefter i takt med optjeningen. Arets resultat er
heraf pavirket negativt med DKK 484.177.

Funktionsadskillelse
5
Ledelsen har oplyst, at det som folge af organisationens
ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i fondens regnskabsfunktion. Den mang-

135

funktionsadskillelse
risikoen for
af
svigelser,
at sadanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

herunder

som folge af be-

6
Ledelsen
pa denne risiko, der
har betydning inden for
handteringen af likvide midler, herunder postabning, fuldstaendigheden i registreringen af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger, herunder gager og
7
Vi anbefaler ledelsen i videst muligt
at implementere kompenserende kontroller
med henblik pa at
ovennaevnte fejlmuligheder ved fx at foretage en
gennemgang af
bankudskrifter og afstemninger samt periodisk deltagelse i postabning.

8
Disponering over bankkonti kraever som udgangspunkt godkendelse af to i forening. I forlaengelse med vores bemaerkning fra vores protokollat af 25.
2013 er der af hensyn til den dagdrift etableret en ny bankkonto med et
indestaende, som Tom Fjederholt og
Hermansen har enefuldmagt til. Til trods for at enefuldmagter ud fra en generel intern kontrolbeer uhensigtsmaessige, er ovenstaende
vurderet
henset til
Fondens
og aktiviteter.

Aftale med Statens

Musikudvalg og Aarhus Kommune

9
Fonden VoxHall har indgaet en rammeaftale med Statens Kunstrads Musikudvalg og Aarhus Kommune
driften af det regionale spillested for perioden 1. januar 2013 til 31. december
2016. Rammeaftalen indeholder betingelserne for driftstilskud.

Forvaltningsrevision
10
Vi har i forbindelse med revisionen foretaget en vurdering af, om Fonden VoxHall forvalter
modtagne tilskud
og sparsommeligt. Med fondens lobende kvartalsrapporteringer
og vores oplevelse af en ledelse, som har stor fokus pa og vilje til lobende effektiviseringer og forandringer, er det vores overordnede vurdering, at fonden agerer sparsommeligt, produktivt og effektivt i forhold til de modtagne tilskud og kravet i
nr. 1701 af 21/12 2010. Vi er ikke
bekendt med, at fonden har anvendt midler uden for fondens formal.
11
Rammeaftalen med Statens Kunstrads Musikudvalg og Aarhus Kommune indeholder i afsnit 8.2 krav til arsrapportens indhold. Heri indgar
krav om anvendelse af Kulturstyrelens
modeller
og
12
Vi har foretaget en gennemgang af anvendte data til
beretningen. Vi har her konstateret
afvigelser fra opstillede krav.
10 vaekstlagsfremmende arrangementer uden

pa side 7 i ars-

indgar i tabellernes
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Gennemgangen af

har givet anledning til

bemaerkninger:

10 vaekstlagsfremmende arrangementer uden entreindtaegter indgar i listerne.
arrangementer med flere
som foreskrevet i vejledningen.

bands er ikke rapporteret i

linier i listerne

solgte billetter og fribilletter er fordelt i en kolonne
egne arrangementer og en kolonne vedrorende fremmed produktioner. Tilsvarende gaelder oplysningerne om entreindtaegter.
14
Ovennaevnte afvigelser fra de opstillede krav er ikke skriftligt aftalt med Kulturstyrelsen, jf.
rammeaftalens afsnit 8.2.

Redegorelse for den udforte revision med kommentarer
15
Vores revision, der er
i overensstemmelse med
standarder om revision og reglerne indeholdt i driftstilskudsloven med tilhorende bekendtgorelse nr. 1701 af
2010, er
foretaget ved arsregnskabets udarbejdelse.
16
Vi har gennemgaet
og bilagsmaterialet samt forretningsgangen inden for de
omrader og i det
vi har anset for
for revisionen af arsregnskabet.
17
Revisionen af arsregnskabet har
omfattet en analyse af
poster
samt en sammenligning af
med budgettet og tidligere ars
Analyser er, hvor det er vurderet hensigtsmaessigt, suppleret med yderligere test til underliggende
dokumentation.
18

Ved gennemgangen af balancen har vi overbevist os om aktivernes
samt om deres forsvarlige vurdering.

19

Vi har revideret varelagerets

ved

tilstede-

kontrol den 7. januar 2014.

20
Vi har kontrolleret, at de forpligtelser, der os bekendt pahviler fonden, er rigtigt udtrykt i
arsregnskabet.
21
Revisionen generelt har ikke givet anledning til saerskilte bemaerkninger, og det er vores
opfattelse, at fondens
er foretaget pa en ordentlig og omhyggelig made.
22

Om revisionen af de enkelte regnskabsposter henvises til

redegorelse.

137

Fondens arsregnskab generelt
23
Aarhus Kommune
tilsyn og kontrol med fonden. En folge heraf er, at fonden ved
regnskabsudarbejdelsen anvender de i forbindelse med bevilling af kommunalt driftstilskud anvendte budget- og regnskabsprocedurer.
24
Arsregnskabet er opstillet med udgangspunkt i
indeholdt i Kulturstyrelsens krav til regnskab og revision samt driftstilskudsloven med tilhorende bekendtgorelse nr. 1701
af 21/12 2010, jf. den indgaede "rammeaftale om det regionale spillested VoxHall". Fonden VoxHall
afleverer tillige regnskabsskabelonen i
stand.

vaesentlig fejlinformation som folge

besvigelser

25
i henhold til
fondens bestyrelse om, hvordan
den over tilsyn med de aktiviteter og procedurer, ledelsen har ivaerksat med henblik pa at identificere og reagere pa risikoen for vaesentlige besvigelser i fonden, samt hvilke interne kontroller ledelsen har implementeret for at forebygge sadanne risici.
Vi skal desuden foresporge bestyrelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske besvigelser, der pavirker foreningen,
om mistanker og beskyldninger
27
Vi har som led heri med ledelsen
de ledelses- og styringsproeesser, som fonden har
etableret med henblik pa at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Ledelsen har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger om besvigelser,
som kunne have en vaesentlig
pa fonden.

Kommentarer til
Statslige tilskud TDKK 2.742 og kommunale tilskud TDKK 2.512
28
er indgaet rammeaftale om tilskud til Fonden VoxHall med Statens Kunstrads Musikudvalg og Aarhus Kommune.
daekker perioden 1. januar 2013 - 31.
2016.
29

Vi har afstemt modtaget statslige og kommunale tilskud i henhold til saerskilte skrivelser.

30
Med hensyn til de
poster i resultatopgorelsen henvises til de i arsregnskabet indeholdte specifikationer og oplysninger.

Kommentarer til
Materielle
31

DKK 0

Der fores en oversigt over
Nyanskaffelser
ficeret i arsregnskabets note 17.

nyanskaffelser (inventarkartotek). Oversigten vil
i anskaffelsessaret. Arets storre nyanskaffelser er
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TDKK 102
32
Beholdningen er
i overensstemmelse med optaellingslister. Vi har
kontrolleret tilstedevaerelsen ved et
pa optaellingsdagen. Beholdningerne specificeres saledes i
TDKK:
31/12 2012

31/12 2013

VoxHall

69

76

Atlas

32

26

101

102

33
Den realiserede
avancen, jf. fondens registreringen

totalt 71,1% i 2013. Fordelt pa scener

2012
VoxHall

73,0%

brutto-

2013
71,1%

Atlas

71,0%

70,6%

Samlet

72,6%

71,2%

34
Bruttoavancen for Atlas er ca. 0,5 p.p. under den realiserede avance i VoxHall. Den
de bruttoavance er faldet med 1,4 p.p. i forhold til 2012, hvilket
det oplyste kan tilskrives stigende

Tilgodehavender TDKK 293
35

er afstemt med udarbejdede

ret til

og

samt

kontrolle-

indbetalinger.

36
Det er vores opfattelse, at tilgodehavenderne ikke indebaerer risiko, ud over hvad der folger
af almindelig kreditgivning.

Likvide beholdninger TDKK 5.610
37

Det

kasse- og bankbeholdning. Bankkonti er afstemt til engage-

38
Der er foretaget kasseeftersyn den 4. april 2013 med afstemning af likvide beholdninger. Dette gav ikke anledning til bemaerkninger.

Egenkapital TDKK 3.770
39
Grundkapitalen
af eventuel mervaerdi af inventaret i de lejede lokaler Vester
15, 8000 Aarhus C. Grundkapitalen er
til
o.
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40

Efter
af arets resultat TDKK -191 udg0r egenkapitalen TDKK 3.770. Egenkapitaaf
til rammeoptimering Atlas TDKK 230, henlaeggelse til renovering og
nyinvesteringer TDKK 1.000, henlaeggelse til drift af Atlas TDKK 242 og
resultat TDKK
2.298.

41
Det
at henlaeggelse til drift af Atlas er foretaget med udgangspunkt i fordelingsregnskabet indeholdt som
1 i arsregnskabet. Fordelingsregnskabet er udarbejdet ud fra besluttede
fremgar af bilag 1.

Anden

TDKK 1.596

42
Under anden
er opfort TDKK 591 (2012 TDKK 382) som skyldige forbrugsafgifter
vedrorende el, vand og varme, fordelt pa TDKK 288 vedrorende VoxHall og TDKK 303 vedrorende
Atlas. Belobet daekker perioden 2008-2013. Vi skal anbefale, at fonden far etableret de nodvendige
aftaler med henblik pa en lobende korrekt forbrugsafregning.
43
Anden gaeld indeholder et mellemvaerende med Aarhus Kommune pa TDKK 53 (31/12 2012
TDKK 53). Mellemvaerendet er opstaet i forbindelse med en tidligere bevilling fra Aarhus Kommune t i l aptering af Atlas. Der har ikke
apteringsomkostninger i 2013.
44

Feriepengeforpligtelse for
2013 TDKK 67 (beskattet
december 2013 TDKK 484.

ansatte og fratradte fastansatte udgor pr. 31. deFeriepengeforpligtelsen for
udgor pr. 31.

Andre oplysninger
Kulturstyrelsen
45
Vedrorende tilskud fra Statens Kunstrads Musikudvalg og Aarhus Kommune henvises til
omtalen i afsnit 28 og 29.

Ledelsesberetningen
46
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til lovgivningen
gennemlaest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillaeg t i l den genrevision af regnskabet samt yderligere kraevede handlinger jf. afsnit 10. Det er pa denne
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet.

Regnskabserkleering
47
Pa vores
har bestyrelsens formand oplyst, at Fonden VoxHall ikke har pataget
sig kautions-, garanti- eller lignende forpligtelser ud over det i regnskabet
samt at samtlige
Fonden VoxHalls aktiver og forpligtelser er opfort i balancen til en forsvarlig
48

I tilknytning hertil har musikchefen afgivet saerskilt regnskabserklaering.
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49
Som led i revisionen af arsregnskabet for 2013 har vi faet forevist
terne af 25. april, 25. September, 2. december 2013 samt 25. februar 2014.

Forretningsorden
50

Vi har konstateret, at fonden ikke har en forretningsorden som kraevet i driftstilskudsloven

Budget
51
Budgettet for 2014 udviser et ordinaert resultat pa TDKK o. I budgettet er indregnet tilskud
fra Aarhus Kommune med TDKK 2.536 og fra Statens Kunstrads Musikudvalg med TDKK 2.637.

Saerlige opgaver
52

Efter aftale med musikchefen har vi udarbejdet arsregnskabet.

Afslutning
53

I henhold til revisorloven skal vi oplyse:

at
at

vi
lovgivningens krav til revisors
vi har modtaget
de oplysninger, der er anmodet om.

Aarhus,
2014
PricewaterhouseCoopers
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Siderne 135

er behandlet pa

2014.

Bestyrelsen
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