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Indledning
Musikproducenternes Forvaltningsorganisation (MPO) blev stiftet den 19. november 2015 med det formål at indgå og forvalte musikproducenternes rettigheder på områder, der er underlagt kollektiv forvaltning.
Med oprettelsen af MPO kunne musikproducenterne adskille rettighedsforvaltningen fra den danske
afdeling af den internationale brancheorganisation for musikproducenter (IFPI Danmark). Det er en stor
fordel, idet kernekompetencerne i en forvaltningsorganisation og en brancheorganisation er forskellige.
Det er første gang, MPO udarbejder en gennemsigtighedsrapport. Rapporten indeholder de oplysninger, der er specificeret i ”lov om kollektiv forvaltning af ophavsret”, der blev vedtaget i 2016.

MPO’s værdigrundlag
MPO’s værdiggrundlag bygger på et grundprincip om, at det skal være nemt at indgå aftaler om brug
af musik, så musikken når ud til flere mennesker. Det skaber værdi for musikglade brugere, musiktjenester og musikproducenter. Derfor afsøger MPO løbende nye muligheder for at indgå kollektive aftaler, som giver mening for brugerne og styrker musikproducenternes interesser. Det medfører, at ny
spændende musik og nye musiktilbud kan se dagens lys. MPO’s værdigrundlag består af fire temaer.

Vi er transparente

Vi optimerer

Som forvaltningsorganisation prioriterer vi at skabe

Vi har stor fokus på effektivisering og optimering,

gennemsigtighed i alt, hvad vi foretager os. Vi vil

så vi sikrer mest mulig værdi for rettighedshaverne.

gerne gøre det let at forstå de pengestrømme, der

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores in-

flyder igennem foreningen.

terne processer og forretningsgange, så vi kan forvalte vores medlemmers interesser bedst.

Vi lytter
Det er vigtigt for os at indgå dialog med rettig-

Vi er udviklingsorienterede

hedshavere, medlemmer og samarbejdspartnere,

Vi søger at bidrage til en positiv udvikling i den

da vi i fællesskab skaber en stærk og effektiv for-

danske musikbranche ved at afsøge nye aftaleom-

ening.

råder og støtte udviklingsprojekter.
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Forvaltningsområder
I praksis består MPO’s arbejde af at indgå aftaler om musikanvendelse samt indhente og fordele rettighedsvederlag til de berettigede rettighedshavere. MPO fordeler de indhentede vederlag på baggrund af tilgængelige rapporteringer og relevant data om musik- og musikvideobrug.
MPO står også for fordeling af kollektive vederlag, der modtages som kompensation for lovlig privatkopiering af musik (dvs. afgifter på USB-stik, DVD’er, CD’er mv.). Det sker gennem en støtteordning,
som alle musikproducenter og musikdistributører, der producerer eller har eneret til at distribuere indspillet musik i Danmark, kan søge om midler fra.
MPO er på vegne af MPO’s medlemmer berettiget til på et ikke eksklusivt grundlag at forvalte medlemmernes musik- og musikvideorettigheder inden for generalforsamlingsbestemte områder, i overensstemmelse med ophavsretsloven. Medlemmer overdrager også retten til at forvalte andre rettigheder til MPO, i det omfang det besluttes af generalforsamlingen, og i det omfang det er nødvendigt for
at forvalte de ovenfor nævnte rettigheder.
En musikproducent der har overladt forvaltningen af rettigheder til MPO, kan med et varsel på mindst
seks måneder og til udgangen af en regnskabsperiode trække sin bemyndigelse til forvaltning af rettigheder helt eller delvist tilbage.

MPO’s juridiske og forvaltningsmæssige struktur
MPO er en non-profit kollektiv forvaltningsorganisation og er etableret som en forening. Som medlem
optager MPO europæiske producenter og distributører af indspillet musik. Som medlem skal man producere musik eller have eneret til at distribuere musik eller musikvideoer i Danmark.
MPO’s højeste myndighed er generalforsamlingen. Foreningens overordnede ledelse varetages af en
bestyrelse, der består af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer, der hver vælges for en periode på
tre år. På den stiftende generalforsamling blev der undtagelsesvist valgt to bestyrelsesmedlemmer for
en periode på to år, og to bestyrelsesmedlemmer for en periode på et år. Således er der efter de første
tre år kontinuerligt fire bestyrelsesmedlemmer med anciennitet på mindst to år. For at sikre en afbalanceret repræsentation af medlemmerne skal tre bestyrelsesmedlemmer repræsentere musikproducenter, der ikke kan betegnes som multinationale, og tre bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer de
største (såkaldte ”major”) musikproducenter.
Bestyrelsen har mulighed for at vælge 1-3 observatørposter. De Danske Uafhængige Pladeproducenter
(DUP) er repræsenteret i MPO’s bestyrelse ved observatørpost og har, i lighed med MPO’s øvrige bestyrelsesmedlemmer, mulighed for at indgå i bestyrelsesnedsatte underudvalg.
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Foreningens daglige drift, administration og økonomiske forvaltning varetages af en sekretariatschef,
der udpeges af bestyrelsen. Efter aftale med MPO varetages sekretariatsfunktionen af Ples&Lindholm
ApS.
MPO tegnes af sekretariatschefen eller af to bestyrelsesmedlemmer i foreningen med bestyrelsesformanden.

Fordelingspolitik
Som kollektiv forvaltningsorganisation er MPO forpligtet til regelmæssigt at indhente rettighedsvederlag. Vederlagene skal fordeles omhyggeligt, nøjagtigt og i overensstemmelsen med den generelle fordelingspolitik, som er vedtaget af generalforsamlingen.
MPO skal så vidt muligt tilstræbe at fordele indhentede rettighedsvederlag til de enkelte rettighedshavere. MPO indhenter direkte rapporteringer, hvor det er muligt. I visse tilfælde er det imidlertid ikke
muligt at fremskaffe information om faktisk forbrug. I disse tilfælde kan der efter bestyrelsesbeslutning
benyttes et analogt fordelingsgrundlag, hvis der eksisterer et beslægtet område, hvor det faktiske forbrug er kendt, og som anses for tilstrækkeligt repræsentativt. I 2016 har rapporteringer fra DR og TV2
været anvendt analogt på de områder, hvor det ikke har været muligt at fremskaffe direkte rapporteringer.
MPO’s gældende fordelingspolitik blev vedtaget på generalforsamlingen den 31. august 2016. De fire
fordelingsnøgler for 2016 er beskrevet herunder.
Fordelingsnøgle

Fordeling

Forklaring

Nøgle 1:
Faktisk forbrug

Fordelingen af midlerne foretages på
baggrund af faktisk
forbrug i form af rapportering fra brugeren eller ekstern registrering af brugen.

De rettigheder, som er registeret som benyttede, honoreres for den pågældende
brug (forholdsmæssigt). Anvendes fx til vederlag fra DR, TV2, VH1 og Uptown.

Nøgle 2:
Analog fordeling baseret på rapportering

I mangel af information om faktisk forbrug benyttes den
nærmeste fordeling
baseret på faktisk forbrug.

I visse tilfælde vil det ikke være muligt at fremskaffe information om faktisk forbrug. Dette kan skyldes, at informationen på ingen måde kan fremskaffes, eller
det vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt (fx økonomisk eller tidsmæssigt) at tilvejebringe information om faktisk forbrug for det pågældende område. I disse
tilfælde kan der efter bestyrelsesbeslutning benyttes et analogt fordelingsgrundlag, såfremt der eksister et andet område, hvor det faktiske forbrug er kendt, og
som er tilstrækkeligt beslægtet til, at fordelingen kan foretages på baggrund af
denne brug. Anvendes fx til retransmissionsmidlerne modtaget via Copydan-systemet.
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Nøgle 3:
Analog fordeling baseret på tidligere års
udlodninger

Fordelingen foretages på baggrund af
det forrige års samlede udlodninger opgjort forholdsmæssigt.

Fordelingen kan benyttes i tilfælde af, at der ikke kan fremskaffes information om
faktisk forbrug. Dette kan skyldes, at informationen på ingen måde kan fremskaffes, eller det vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt (økonomisk eller tidsmæssigt)
at tilvejebringe information om faktisk forbrug for det pågældende område. Herudover eksisterer der ikke et beslægtet område med faktisk fordeling, som kan
benyttes analogt. Fordelingen indebærer, at de samlede udlodninger fra det foregående år opgøres således, at en rettighedshavers samlede procentandel af de
udloddede midler det forrige år benyttes som fordeling. Det er således rettighedshaverens gennemsnitlige andel af midler det foregående år, som udlodningen er baseret på.

Blev ikke anvendt i 2016, da MPO som ny organisation ikke udloddede i 2015, og
tages først i brug, når der foreligger et repræsentativt fordelingsgrundlag.
Kollektive blankbåndsmidler

Støtte til musikproducenter.

Fordelingen skal benyttes til formål, der er fælles for musikproducenterne jf. § 39
i ophavsretsloven. 2016. midlerne blev fordelt i april2017.

Anvendelse af kollektive blankbåndsmidler og ufordelbare midler
MPO modtager på musikproducenternes vegne en andel af det kollektive vederlag, der udbetales som
kompensation for lovlig privatkopiering. I henhold til ophavsretsloven skal en tredjedel af dette vederlag benyttes til at støtte formål, der er fælles for ophavsmændene – i MPO’s tilfælde – musikproducenterne. Denne andel betegnes sammen med puljen af ufordelbare midler som kollektive midler.
De ufordelbare midler er indkomne rettighedsvederlag, som MPO ikke har kunne fordele, og som ingen
rettighedshavere har gjort krav på inden for en frist på 3 år fra udgangen af det regnskabsår, hvori de
pågældende beløb blev opkrævet (jf. lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 16, stk. 7). De
ufordelbare midler fordeles med 50 pct. til puljen af kollektive midler og 50 pct. til fordeling blandt
rettighedshaverne efter fordelingsnøgle 3 i MPO’s fordelingspolitik.
Kriterierne for at modtage de kollektive midler fastsættes af bestyrelsen på en objektiv, transparent og
ikke diskriminerede måde, der tilgodeser de vedtagne formål. Kriterierne er offentlige og kan findes på
www.mpo.dk/stotte/. MPO udloddede for første gang kollektive midler i april 2017 (inkluderer midlerne
fra 2016). Følgende områder støttes:

Produktion af musik: Cirka 1/2 af årets kollektive midler går til produktion af musik.
Udbredelse af indspillet musik i udlandet: Cirka 1/4 af årets kollektive midler går til udbredelse af indspillet musik i udlandet.

Messedeltagelse: Cirka 1/4 af årets kollektive midler går til messedeltagelse.
Andre projekter: Beløbet til andre projekter tages fra toppen af de modtagne midler; hvorefter de resterende midler fordeles efter ovenstående.
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Aktivitetsrapport for 2016
I forbindelse med stiftelsen af MPO overdrog IFPI Danmark forpligtelsen til at forvalte musikproducenternes økonomiske rettigheder og udlodning af rettighedsvederlag til MPO. I den forbindelse overførte
IFPI Danmark de indestående og endnu ikke-fordelte rettighedsmidler, som IFPI indtil stiftelsen af MPO
havde indhentet for brugen af musik og musikvideoer,1 til MPO. Dette udgjorde 61.588 TDKK.
MPO etablerede også de tidligere beskrevne fordelingsnøgler i 2016 og udloddede 29.330 TDKK i
regnskabsåret 2016. MPO havde ved udgangen af 2016 52.237 TDKK stående, som skulle fordeles til
rettighedshaverne.
I 2016 blev det klart for bestyrelsen og sekretariatet, at der var et presserende behov for at udvikle et
IT-system til at katalogisere rettighedshavernes rettigheder til musik. I sommeren 2016 besluttede bestyrelsen derfor at investere i et samarbejde med en ekstern leverandør om at udvikle en helt ny måde
at registrere musik på. Systemet skulle være let at arbejde i, sikre høj præcision og være åben for
rettighedshaverne. Sekretariatet har lagt et betydeligt stykke arbejde i at udvikle et innovativt system,
og ved udgangen af 2016 stod man allerede klar med et test-system, som skulle afprøves primo 2017
med henblik på lancering i foråret 2017.
Parallelt assisterede MPO-sekretariatet advokatfirmaet IUNO med materialegennemgangen i forbindelse med afviklingen af Kopifon, som tidligere blev varetaget af det nu opløste Johan Schlüter advokatfirma I/S., MPO.

Udgiftspolitik og politik for fradrag af omkostninger
På foreningens ordinære generalforsamling fastsættes et årligt udgiftsbudget for MPO, hvor udgifterne
til foreningens administration, forvaltning af rettigheder og andre udgifter fremgår.
Udgifterne i et regnskabsår dækkes af de rettighedsvederlag, der tilgår MPO i det pågældende regnskabsår, uanset hvilket rettighedssår vederlaget vedrører I 2016 havde MPO udgifter for 1.850 TDKK
Generelle udgifter, der ikke kan henføres til et specifikt rettighedsvederlag, fradrages forholdsmæssigt
og pro rata i de af MPO oppebårne rettighedsvederlag. Udgifter der specifikt vedrører et eller flere
rettighedsvederlag fradrages i disse rettighedsvederlag.

1

Med undtagelse af de § 68-vederlag, som IFPI Danmark modtager fra Gramex til fordeling til IFPI-medlemmer.
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Hvis det i et givent år viser sig, at der er foretaget udbetaling af rettighedsmidler til en rettighedshaver
på et utilstrækkeligt grundlag, vil der ske regulering heraf i de fremtidige udbetalinger til samme rettighedshaver, såfremt fordelingen ikke var korrekt. I 2016 har MPO et tilgodehavende på ca. 460 TDKK,
som tilstræbes reguleret i 2017. Beløbet er i regnskabet opført som et tilgodehavende, der løbende
nedskrives ved fremtidige udlodninger. Dette tilgodehavende skyldtes fejl i datagrundlaget anvendt til
en af 2016-fordelingerne.
På baggrund af bestyrelsesbeslutning tilbageholder MPO en mindre andel af de indkomne rettighedsvederlag til dækning af MPO’s administrationsudgifter på baggrund af en forventning om, hvad de
begrundede og dokumenterede udgifter MPO vil afholde rettighedsforvaltning og administration det
pågældende år. I 2016 fratrak MPO foreløbig 10 pct. udlæg til administration i forbindelse med modtagelse af vederlag mhp. tilstrækkelige midler til at drive sekretariatet. Da MPO er momsregistreret
tillagdes det foreløbige administrationsbidrag moms, således at det samlede administrationsudlæg i
2016 udgjorde 12,5 pct.: 2.735 TDKK. Der blev hverken fratrukket administrationsbidrag af kollektive
midler eller af de midler MPO distribuerer til andre forvaltningsorganisationer.
I forbindelse med årsregnskabet og afstemningen af faktisk forbrug kunne 936 TDKK uforbrugte midler
tilbageføres til foreningen, således at den samlede, faktisk administrationsudgift for driften af MPOsekretariatet i 2016 endte på 1.850 TDKK, svarende til 8,5% af indtægter modtaget i 2016.

Investeringspolitik
De indkomne rettighedsvederlag tilhører MPO’s medlemmer og andre rettighedshavere. MPO skal arbejde proaktivt for, at få det fornødne fordelingsgrundlag til udlodning af midlerne hurtigst muligt og
uden væsentlig forsinkelse.
MPO placerer derfor rettighedsvederlag på indlånskonti (kontantindskud) – hvor midlerne kan trækkes
på anfordring – i et eller flere landsdækkende danske pengeinstitutter, der af bestyrelsen betragtes
som tilstrækkelige sikre og solide.
Såfremt indlånskontoen pålægges negative renter (dvs. at der betales rente for at have et indestående),
bør bestyrelsen hurtigst muligt undersøge andre sikre investeringsalternativer.
Rettighedsmidler investeres derudover ikke.
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Risikostyringspolitik
Det er generalforsamlingen i MPO der, når dette måtte være relevant, træffer beslutning om foreningens risikostyringspolitik, erhvervelse, salg eller belåning af fast ejendom, godkender fusioner og alliancer, opretter datterselskaber, erhvervelse af kapitalandele og rettigheder, godkender optagelse af
lån, ydelse af lån eller sikkerhedsstillelse for lån.
I 2016 har det ikke været relevant for generalforsamling i MPO at skulle træffe beslutninger om ovenstående forhold.

Tilsynsfunktion
Ledelsen af MPO’s anliggender forestås af bestyrelsen og sekretariatschefen på vegne af bestyrelsen.
Bestyrelsen fører tilsyn med, at de aktiviteter, der er pålagt sekretariatet, varetages på en behørig og
tilfredsstilledne måde, herunder at sekretariatet følger reglerne om fordeling og brug af rettighedsvederlag fastlagt på generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er ansvarlig for at fastlægge foreningens overordnede mål og strategier samt foretage opfølgning på disse.

Oplysninger om bestyrelse i indeværende periode

Jan Degner (formand)
Direktør, ArtPeople
Sidder også i Copydan KulturPlus og GRAMEXbestyrelser
Casper Bengtson
Direktør, Universal Music
Sidder også i IFPI og Gramex’ bestyrelser
Henrik Daldorph
Direktør, Sony Music
Sidder også i IFPI og Gramex’ bestyrelser
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Laura Littauer
Director, Sundance Music
Sidder også i IFPI og DUP’s bestyrelser
Mikkel Torsting
Managing Director, Warner Music
Sidder også i IFPI’s bestyrelse
Søren Krogh Thompson
General Manager, Playground Music
Sidder også i IFPI, DUP og MXD’s bestyrelser
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Interessekonflikter og oplysninger om bestyrelseshonorar
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af sager, hvis den pågældende enten selv eller
som repræsentant for tredjemand har en væsentlig interesse, der kan være stridende med MPO’s interesse, MPO’s medlemmer eller rettighedshaverne generelt. Foreligger der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, træffer den øvrige bestyrelse afgørelse herom. MPO’s bestyrelsesmedlemmer afgiver årligt en individuel erklæring om interessekonflikter til generalforsamlingen i MPO.
Den samlede aflønning til bestyrelsen udgjorde i 2016 260 TDKK.
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Års- og fordelingsregnskabet fremgår af bilag 1: ”Årsrapport 2015/16”
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Musikproducenternes Forvaltningsorganisation
Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Musikproducenternes Forvaltningsorganisation for regnskabsåret 19. november 2015 – 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Musikproducenternes Forvaltningsorganisations vedtægter, foreningens anvendte regnskabspraksis og i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, pengestrømme og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 19. november 2015 – 31. december 2016 i overensstemmelse med Musikproducenternes Forvaltningsorganisations vedtægter, foreningens anvendte regnskabspraksis og i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af foreningen i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med Musikproducenternes Forvaltningsorganisations vedtægter, foreningens anvendte regnskabspraksis og i
henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften,
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 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. Fejlinformation 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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 årsregnskabet, 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 fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 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 regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet 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
foreningen ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Årsberetning
Hovedaktivitet
Musikproducenternes Forvaltningsorganisation (MPO) blev stiftet den 19. november 2015 med det formål at
indgå aftaler og forvalte musikproducenternes rettigheder på områder, der er underlagt kollektiv forvaltning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Rettighedsforvaltningen, som MPO varetager, blev overtaget fra den danske afdeling af den internationale
brancheorganisation for musikproducenter (IFPI Danmark) med virkning fra den 1. januar 2016. IFPI Danmark
overdrog forpligtelsen til at forvalte musikproducenternes økonomiske rettigheder og udlodning af rettighedsvederlag til MPO. I den forbindelse overførte IFPI Danmark de indestående og endnu ikke-fordelte rettighedsmidler, som IFPI indtil stiftelsen af MPO havde indhentet for brugen af musik og musikvideoer,1 til
MPO.
MPO bygger på den nye ’Lov om kollektiv forvaltning’, som lægger vægt på, at organisatorisk forvaltning af
rettigheder skal være rettidig, fair og transparent.
I 2016 etablerede MPO sekretariat med relevante forretningsgange, hjemmeside samt fordelingsnøgler til fordeling af rettighedsvederlag. Fordelingsnøglerne er vedtaget af bestyrelsen i henhold til vedtægterne og er
nærmere beskrevet i MPO’s gennemsigtighedsrapport for 2016.
MPO nåede herefter at udlodde 29.330 TDKK i regnskabsåret 2016.
For at øge effektiviteten i fordelingerne af rettighedsmidlerne igangsatte MPO samtidig et IT anlægsprojekt for
at udvikle et databibliotek til registrering af rettighedshavernes musik. Den eksterne leverandør stod ved udgangen af 2016 klar med et test-system, som skulle afprøves af bestyrelsen og sekretariat forud for ibrugtagning af rettighedshaverne i 2017.
Årets resultat er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Forventet udvikling
På baggrund af den nuværende aktivitet forventes en stabil resultatmæssig udvikling. Det nye IT system ventes
at forbedre fordelingen af rettighedsmidler, inkl. at nedbringe ekspeditionstiden for fordelingerne. Der ventes
tilgået nye og styrkede fordelingsaftaler med eksterne parter.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

1

Med undtagelse af de § 68-vederlag, som IFPI Danmark modtager fra Gramex til fordeling til IFPI-medlemmer.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Musikproducenternes Forvaltningsorganisation vedtægter og
foreningens anvendte regnskabspraksis.
Det er foreningens første regnskabsår.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Foreningens indtægter
Under foreningens indtægter medtages alene indtægter, som er indgået på MPO’s konti. Beløb, som er udbetalt
fra andre organisationer, herunder Copydan, direkte til medlemmerne, medtages ikke i foreningens indtægter.
Foreningens indtægter vedrører overordnet to hovedområder; 1) musikvideo- og Copydan-vederlag og 2) Andre vederlag. Indtægterne er rettighedsmidler, der skal videreudloddes til rettighedshaverne. Rettighedsmiderne
modtaget fra Copydan - enten direkte eller indirekte - vedrører hovedsagligt retransmission af fonogrammer og
musikvideoer samt blankbåndsvederlag. Andre vederlag er vederlag, der hidrører fra anden udnyttelse af medlemmernes rettigheder, herunder særskilt indgåede aftaler.
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Anvendt regnskabspraksis
Foreningens udgifter
Foreningens udgifter omfatter omkostninger til administration.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære
afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3 år
Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Fordeling
Fordelingen af rettighedsmidler (årets disponible fordelingsbeløb) fordeles, udloddes eller reserveres i henhold
til de af bestyrelsen fastlagte principper, der i prioriteret rækkefølge er:
1)

Fordeling efter faktisk forbrug efter rapportering fra brugeren eller ekstern rapportering.

2)

Analog fordeling baseret på rapportering.

3)

Analog fordeling baseret på forrige års udlodninger (snitnøglen).
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Resultatopgørelse for 2015/16
Note
____

2015/16
kr.
___________

Copydan (filmret/CAB)

1

16.461.723

Diverse musikindtægter

2

2.989.970

Direkte aftaler

3

2.429.352
___________

Indtægter (rettighedsmidler)

21.881.045
___________

Sekretariatshonorar

(1.100.000)

Bestyrelseshonorar

(260.000)

Revisionshonorar og øvrig regnskabsmæssig assistance mv.

(126.000)

Juridisk bistand
Diverse udgifter

(5.600)
4

(358.321)
___________

Sekretariat generelt

(1.849.921)
___________

Foreningens udgifter

(1.849.921)
___________

Årets resultat til fordeling

20.031.124
___________

Til fordeling til rettighedshaverne
Foreningens indtægter
Foreningens udgifter

21.881.045
(1.849.921)
___________
20.031.124
___________
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Balance pr. 31.12.2016
Note
____
Software
Immaterielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

2016
kr.
___________
502.880
___________

5

502.880
___________
502.880
___________

Tilgodehavende, IFPI

2.705.889

Tilgodehavende, Danmarks Radio

2.260.503

Andre tilgodehavender

48.642
___________

Tilgodehavender

5.015.034
___________

Likvide beholdninger

46.875.384
___________

Omsætningsaktiver

51.890.418
___________

Aktiver

52.393.298
___________
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Balance pr. 31.12.2016
Note
____

2016
kr.
___________

Årets resultat

20.031.124

Overført fra IFPI (Copydan-midler tidligere år til udlodning)

61.558.385

Udlodninger

(29.352.895)
___________

Fordeling resultat

52.236.614
___________

Afsat honorar revision og øvrig assistance

126.000

Skyldig A-skat

30.684
___________

Kortfristede gældsforpligtelser

156.684
___________

Gældsforpligtelser

156.684
___________

Passiver

52.393.298
___________

Hensættelser

6

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.

7
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Pengestrømsopgørelse for 2015/16
Note
____

2016
kr.
___________

Modtagne midler fra IFPI for rettighedsårene 2011-2015

61.558.385

Modtagne midler rettighedsåret 2016

17.163.287

Betaling af omkostninger

(2.516.324)

Udlodninger i 2016

(29.329.964)
___________

Pengestrømme i 2016

46.875.384
___________

Likvider 01.01.2016

0
___________

Likvider 31.12.2016

46.875.384
___________
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Noter
2015/16
kr.
___________

1. Copydan (filmret/CAB)
Copydan, DTT Færøerne
Copydan, VH1 Koda

23.641
6.216

Copydan uptown

1.084.533

Copydan, Verdens TV - Grundnøglen

2.182.923

Copydan, radiokanaler

3.513.417

Copydan, mellemgruppekanaler - 1,54% og 5% direkte

5.064.031

Copydan, Musik Tarif Kanaler

1.638.484
___________

I alt modtaget fra Copydan

13.513.245
___________

CAB

1.858.279

Filmret

5.008.188

Filmret vederlag medtaget i 2015

(3.917.989)
___________

I alt modtaget fra CAB/Filmret

2.948.478
___________

I alt modtaget fra Copydan (CAB/Filmret)

16.461.723
___________

2. Diverse musikindtægter
Kultur Plus - individuelle
Kultur Plus - kollektive

1.993.314
996.656
___________
2.989.970
___________

3. Direkte aftaler
DR, musikvideoer

1.848.220

DR, fonogrammer

412.283

TV2

168.849
___________
2.429.352
___________

Musikproducenternes Forvaltningsorganisation

14

Noter
2015/16
kr.
___________

4. Diverse udgifter
Konsulenthonorar

260.000

Gebyr og renter

9.168

Forsikring

11.266

Afskrivning materielle anlægsaktiver

62.860

Diverse omkostninger

15.026
___________
358.320
___________

Software
kr.
___________

5. Immaterielle anlægsaktiver
Tilgang

565.740
___________

Kostpris 31.12.2016

565.740
___________

Årets afskrivninger

(62.860)
___________

Af- og nedskrivninger 31.12.2016

(62.860)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016

502.880
___________

6. Hensættelser
Midlerne fordeles til alle rettighedshavere efter faktisk forbrug eller analogt fordelingsgrundlag.
Herudover hensættes 15 % af disse midler i tilfælde af større usikkerhed i fordelingsgrundlaget således,
at eventuelle andre rettighedshavere vil have mulighed for at claime disse. Midlerne fordeles blandt
rettighedshaverne, når tre år er gået.

7. Pantsætninger og garantiforpligtigelser mv.
Foreningen har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtigelser.

KONTAKT
Musikproducenternes Forvaltningsorganisation
Magstræde 10A, 2. sal
1204 København K
Tania Schimmel
Sekretariatschef
E-mail: tas@mpo.dk
Tlf.: 23 41 00 82
www.mpo.dk
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