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Godkendelse af budget og tilsagn om driftstilskud til Culture Box i 2022 

 

Tilskuddets størrelse og bevillingsgrundlag 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik yder i 2022 et driftstilskud til 

Kulturforening CB på 1.077.666 kr.   

 

Tilskuddet gives i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 af lov om 

musik. Det er Statens Kunstfond, der efter lov om Statens Kunstfonds virksomhed 

af 8. maj 2013 træffer den endelige afgørelse om bevilling af tilskuddet. Der tages 

forbehold for eventuelle bevillingsreduktioner, som måtte blive gennemført i 2022. 

 

Godkendelse af budget 2022 

Tilskuddet ydes på grundlag af Culture Boxs budget for 2022. Budgettet er i 

henhold til driftstilskudsbekendtgørelsen godkendt af bestyrelsen for Kulturforening 

CB og af Københavns Kommune, der er tilsynsførende myndighed. Slots- og 

Kulturstyrelsen tager hermed budgettet og den kommunale godkendelse til 

efterretning. 

 

Udbetaling af tilskud og indberetning til Skat 

Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler driftstilskuddet kvartalsvis forud i fire lige store 

rater til Culture Boxs NemKonto, der er knyttet til CVR-nr. 33668236, P-nr. 

1016919329. Første udbetaling finder sted 24. januar 2022 og omfatter første 

kvartalsrate. 

 

Tilskuddet er oplysningspligtigt og bliver indberettet til Skat. 

 

Tilskudsforudsætninger 

Formål 

Tilskuddet kan anvendes til de formål, som fremgår af rammeaftale 2022-2024 for 

Culture Box. 
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Økonomiske problemer og afvigelser fra budget og forventede resultatmål mv. 

Såfremt der i løbet af året konstateres økonomiske problemer af væsentlig art eller 

på anden måde indtræffer væsentlige ændringer i forhold til budgettet eller de for-

ventede resultatmål og nøgletal, skal Københavns Kommune og Slots- og 

Kulturstyrelsen snarest muligt underrettes. 

 

Generelle disponeringsregler 

Kulturforening CB skal i forbindelse med anvendelsen af tilskuddet generelt tage 

skyldige økonomiske hensyn. Det betyder blandt andet, at tilskuddet skal anven-

des sparsommeligt og forvaltes med henblik på at sikre en høj produktivitet og ef-

fektivitet. 

 

Årsregnskab og afrapportering af resultater 

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til bestemmelserne i driftstilskudsbekendt-

gørelsen samt Slots- og Kulturstyrelsens udfyldende bestemmelser, som findes på 

Slots- og Kulturstyrelsens institutionssite. 

 

Senest ni måneder efter regnskabsårets udløb indsender tilsynsmyndigheden i 

Københavns Kommune orientering om regnskabsgodkendelsen sammen med en 

kopi af spillestedets årsrapport og revisionsprotokollat til Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

Næste års budget 

Senest to måneder før regnskabsårets begyndelse skal Kulturforening CB ind-

sende et budget til Københavns Kommune med henblik på godkendelse. 

Københavns Kommune godkender herefter budgettet og orienterer senest ved 

regnskabsårets begyndelse øvrige offentlige driftstilskudsydere om godkendelsen. 

Sammen med orienteringen videresender Københavns Kommune en kopi af det 

godkendte budget. 

 

Tilbagebetaling af tilskud 

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig ret til at kræve udbetalte tilskud tilbagebe-

talt helt eller delvist samt tilbageholde eller indstille fremtidige udbetalinger i til-

fælde af, at Kulturforening CB ikke overholder de tilskudsforudsætninger, der frem-

går af dette brev samt gældende love, bekendtgørelser og aftaler. 

 

Driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen 

Kulturforening CB er omfattet af lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomi-

ske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 

(driftstilskudsloven) og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økono-

miske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 

(driftstilskudsbekendtgørelsen).  

 

Culture Boxs budget, regnskab og revision skal følge bestemmelserne i driftstil-

skudsbekendtgørelsen, hvilket tydeligt skal fremgå af institutionens budgetter og 
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regnskaber samt den uafhængige revisors revisionspåtegning, revisors protokollat 

mv. 

 

Udfyldende bestemmelser 

Kulturforening CB skal følge Slots- og Kulturstyrelsens udfyldende bestemmelser, 

herunder den aktuelt gældende budget- og regnskabsmodel, krav til afrapportering 

af resultatmål og nøgletal samt udfyldelse af tjekliste til årsrapporten. I 

årsrapporten skal der endvidere gøres rede for, hvordan institutionen har arbejdet 

med anbefalingerne om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner. 

 

Årsrapporten skal på personniveau oplyse om bruttoløn og honorarer til daglig 

leder og bestyrelsesmedlemmer. 

 

Aflæggelse af projektregnskaber i årsrapporten 

Efter driftstilskudsbekendtgørelsen skal årsregnskabet omfatte hele tilskudsmod-

tagerens virksomhed (driftstilskudsbekendtgørelsens § 10, stk. 2 og 33, stk. 2). Det 

indebærer, at projekttilskud og anvendelsen af disse skal fremgå af årsregnskabet, 

selv i de tilfælde hvor tilskudsmodtageren vælger (også) at afrapportere for projekt-

tilskuddet i et selvstændigt projektregnskab eller erklæring til tilskudsgiver. En til-

skudsmodtager, der både modtager driftstilskud og projekttilskud, vil som regel 

have en interesse i at aflægge projektregnskaber som led i det reviderede årsregn-

skab, bl.a. for at spare udgifter til revision samt egne administrative ressourcer. 

Slots- og Kulturstyrelsens vejledninger om aflæggelse af projektregn-skaber i års-

rapporten findes på Slots- og Kulturstyrelsens institutionssite. 

 

Revisors erklæring om korrekt faglig afrapportering 

Det skal fremgå tydeligt af revisionspåtegningen og revisionsprotokollen, at revisor 

har påset, at ledelsesberetningen indeholder de faglige afrapporteringer, som kræ-

ves i henhold til rammeaftale, tilsagnsbrev og øvrige tilskudsbetingelser fastsat af 

Slots- og Kulturstyrelsen, og at afrapporteringerne er retvisende. 

 

Åbenhed og gennemsigtighed 

Culture Box informerer om sin virksomhed mv. på sin hjemmeside, således at insti-

tutionen fremstår åben og gennemsigtig for offentligheden. Det betyder blandt an-

det, at flg. til enhver tid skal være tilgængeligt via hjemmesiden:  

 Vedtægter 

 Bestyrelsens sammensætning, udpegende organ, udpegningsperiode og kort 

beskrivelse af hvert enkelt bestyrelsesmedlems kompetencer 

 Navn og stilling på daglig ledelse mv. 

 Kontaktinformationer 

 Aktuel mål- eller rammeaftale 

 De seneste årsrapporter 
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Den statslige fleksjobordning 

Culture Box er i 2022 fortsat omfattet af den statslige fleksjobordning for tilskuds-

modtagere. I er omfattet af den statslige fleksjobordning i den periode, hvor I mod-

tager statsligt driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. 

 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 2270 af 29. de-

cember 2020 om den statslige fleksjobordning (https://www.retsinforma-

tion.dk/eli/lta/2020/2270). 

 

Culture Box bliver omfattet af fleksjobordningen i kraft af bekendtgørelsens § 1, 

stk. 1, fordi institutionen modtager et statsligt driftstilskud fra Statens Kunstfonds 

Projektstøtteudvalg for Musik, der er bevilliget i henhold til særskilt lovgivning (mu-

sikloven, jf. lov om Statens Kunstfonds virksomhed), jf. betingelserne i tekstan-

mærkning nr. 105, stk. 1, til § 7 på finansloven.  

 

Det følger af fleksjobbekendtgørelsens § 17, stk. 1, at afgørelsen om, hvorvidt til-

skudsmodtager er omfattet af fleksjobordningen, kan påklages efter de samme 

regler, som selve afgørelsen om driftstilskuddet er truffet efter. I henvises derfor til 

at orientere jer i de for området gældende klageregler og kan kontakte Slots- og 

Kulturstyrelsen ved behov for yderligere klagevejledning. 

 

Kreditering 

Kulturforening CB bedes kreditere Statens Kunstfond i forbindelse med offentliggø-

relse og præsentation af aktiviteter, hvortil der er modtaget tilskud. Krediteringen 

bør således fremgå af plakater, programmer, internetsider mv. Ved krediteringen 

skal Statens Kunstfonds logo anvendes, hvor det er muligt. Logo og designguide 

findes på https://www.kunst.dk/kunststoette/kreditering. 

 

Se mere på Slots- og Kulturstyrelsens institutionssite  

På https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/musikinstitutioner findes den seneste 

opdatering af den budget- og regnskabsmodel, Kulturforening CB skal anvende, 

den obligatoriske tjekliste til årsrapporten samt links til gældende love, regler og 

vejledninger. 

 

Kontakt venligst undertegnede, hvis I har spørgsmål til dette brev. 

 

Venlig hilsen 

 

Kimberly Fray 

fuldmægtig 

 

Dir. tlf. 24 76 24 62. E-mail: krf@slks.dk   

 

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond 

 

https://www.kunst.dk/kunststoette/kreditering
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Slots- og Kulturstyrelsen behandler dine oplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og 

databeskyttelsesloven. Sådan håndterer vi dine personoplysninger.

 

https://slks.dk/persondatapolitik

