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Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Frederikshavn

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS" 2020
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af resultatopgørelse med
noter for Det Musiske Hus. Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne resultatopgørelsen med en revisionspåtegning om, hvorvidt denne giver et retvisende billede af resultatet
af det regionale spillesteds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Vi bekræfter efter vores bedste overbevisning følgende forhold:
at samtlige transaktioner, herunder alle indtægter og omkostninger for regnskabsåret er medtaget i resultatopgørelsen med noter og er periodiseret korrekt,
at vi har ansvaret for regnskabs- og interne kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,
at vi har oplyst vores vurdering af risikoen for, at resultatopgørelsen med noter kan indeholde
fejlinformation som følge af besvigelser,
at der ikke er forekommet tilfælde af besvigelser eller formodning herom, som kan have påvirket resultatopgørelsen med noter eller det regionale spillested,
at resultatopgørelsen med noter ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser,
at revisor har fået oplyst alle kendte tilfælde af manglende overholdelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkninger bør overvejes ved udarbejdelsen af resultatopgørelsen med noter,
at resultatopgørelsen med noter indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af det
regionale spillesteds resultat
at de i forbindelse med udarbejdelse af resultatopgørelsen med noter foretagne om- og efterposteringer er godkendt af os og indgår i det regionale spillesteds bogholderi,
at revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysninger, som er nødvendige
for bedømmelse af resultatopgørelsen med noter, herunder oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller formodninger om sådanne.
at de foretagne dispositioner er forvaltet under hensyntagen til, hvad der kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder at goder og tjenesteydelser er erhvervet økonomisk hensigtsmæssigt under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet
m.v.

Penneo dokumentnøgle: APOXH-7CEJY-QMSUI-2LADW-VSJD2-ZIAN6

Det er vores ansvar at aflægge resultatopgørelsen med noter således, at den giver et retvisende
billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske
og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
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SPILLESTED "DET MUSISKE HUS" 2020 (FORTSAT)
at økonomistyringen er tilrettelagt på en sådan måde, at den hensigtsmæssigt sikrer, at ressourcerne anvendes og aktiviteterne tilrettelægges, således at målsætningen i henhold til den
indgåede rammeaftale med Kunstrådets Musikudvalg opfyldes.
Frederikshavn, den 28. juni 2021.
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