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Ledelsespåtegning 

UBVA-medlemmerne har dags dato behandlet og godkendt gennemsigtighedsrapporten for Udvalget til Beskyttelse 
af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.  

Gennemsigtighedsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt lov om kollektiv forvaltning 
af ophavsret.  

Det er vores opfattelse, at gennemsigtighedsrapporten giver et retvisende billede af UBVA’s aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af UBVA’s aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2017. 

Det er endvidere vores opfattelse, at oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret indeholder 
en retvisende redegørelse for de forhold, oplysningerne omhandler. 

København, den 31. oktober 2018 
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Oplysninger i henhold til Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 

Modtagne Copydan-vederlag 

Akademikerne har pr. 31. december 2017 modtaget følgende beløb fra Copydan-foreningerne, opkrævet i 2017:  

Copydan Tekst & Node:  

Copydan Verdens TV: 3.354.361 kr. 

Copydan AVU-Medier: 665.808 kr. 

Copydan Arkiv: 239.621 kr. 

Læs mere om, hvad de forskellige former for Copydan-vederlag vedrører, på www.ubva.dk under ”Udlodning af Co-
pydan-midler”. 

Akademikerne overlader udlodningen af Copydan-midler til Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde 
(UBVA). UBVA er et stående udvalg under Akademikerne og varetager akademikerstandens interesser i ophavsret-
lige spørgsmål. Læs mere på www.ubva.dk. 

 

Aktivitetsrapport 

Akademikerne har vedtaget en fordelingsplan vedr. de nærmere principper for fordeling af Copydan-vederlag for 
2017. Desuden har Akademikerne løbende overvåget, i hvilket omfang der medvirker akademiske ophavsmænd i 
udsendelser sendt på en række tv-kanaler, med henblik på at udbetale vederlag til dem i henhold til fordelingspla-
nen. Se nærmere www.ubva.dk under ”Udlodning af Copydan-midler 2017”. Endelig har Akademikerne besluttet at 
overlade en række opgaver forbundet med udlodningen af Copydan-vederlag til Forfatternes Forvaltningsselskab. 
Opgaverne omfatter bl.a. juridisk kontrol med, om de akademiske eksperter, der er konstateret at medvirke i TV-
programmer, faktisk er berettiget til vederlag ifølge UBVA’s fordelingskriterier. Desuden skal selskabet behandle 
ansøgninger og henvendelser fra akademikere, der mener sig berettiget til at få del i Akademikernes Copydan-mid-
ler, løbende besvarelse af spørgsmål om midlerne, andre kommunikationsopgaver mm. Endvidere skal Forfatternes 
Forvaltningsselskab have ansvaret for levere de oplysninger til Copydan Tekst & Node, som er nødvendige for, at 
sidstnævnte kan overføre de korrekte vederlag til de enkelte akademiske eksperters konti. De nævnte opgaver er 
overgået til Forfatternes Forvaltningsselskab i 2017. Med virkning fra 2018 vil også den medieovervågning, der lig-
ger til grund for Akademikernes udlodning, og som indtil nu har ligget i Akademikerne, overgå til selskabet. 

 

Juridisk struktur 

Akademikerne er en paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Dan-
mark. Se nærmere www.ac.dk.  

Akademikerne er medlem af følgende kollektive forvaltningsorganisationer: Copydan Verdens TV, Copydan AVU-
Medier, Copydan Arkiv og Forfatternes Forvaltningsselskab. 

Akademikerne overlader udlodningen af Copydan-midler til Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde 
(UBVA). UBVA er et stående udvalg under Akademikerne og varetager akademikerstandens interesser i ophavsret-
lige spørgsmål. Læs mere på www.ubva.dk. 

Udlodning af Copydan-penge for 2017 sker i Akademikerne v./UBVA og er ikke udskilt til en særskilt enhed.  

Selve udbetalingen af pengene til de berettigede personer foretages på Akademikernes vegne af Forfatternes For-
valtningsselskab i samarbejde med Copydan Tekst & Node.  

 

Tilsyn 

UBVAs udlodning af penge foregår under tilsyn fra Akademikernes bestyrelse. Sidstnævnte modtager intet vederlag 
eller andre fordele fra UBVA. 

 

http://www.ubva.dk/
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Administrationsomkostninger og fradrag til kulturelle, sociale eller uddannelsesmæssige formål 

Fordelingen sker efter de fordelingsprincipper, der beskrives på ubva.dk, punktet ”Udlodning af Copydan-midler”, 
underpunktet ”Udlodning vedr. 2017”. Efter principperne fordeles 90 % af Copydan-pengene blandt akademiske 
eksperter, som, efter hvad UBVA har konstateret via medieovervågning, har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag 
til udsendelser sendt på en række kanaler. De berettigede akademikere modtager ét samlet beløb, der udgør beta-
ling fra alle de tre nævnte Copydan-foreninger.  
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Oplysninger i henhold til Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 

Fra de i 2017 udbetalte beløb fratrækker Akademikerne 553.662 kr. i administrationsomkostninger. Heraf går de 
300.000 kr. til dækning af omkostninger forbundet med medieovervågning foretaget i Akademikerne, mens de re-
sterende 233.662 kr. er betaling til Copydan Tekst & Node, som står for den endelige overførsel af midler til de en-
kelte rettighedshaveres konti. Der foretages ingen fradrag til kulturelle, sociale eller uddannelsesmæssige formål. 

10% af pengene tilbageholdes med henblik på fordeling blandt akademiske eksperter, som ikke har modtaget penge 
fra UBVA i henhold til de nævnte principper, men som kan dokumentere, at de i 2017 har leveret ophavsretligt be-
skyttede bidrag til udsendelser omfattet af aftaler med de nævnte Copydan-foreninger. Den måde, pengene forde-
les på, herunder om en del af dem skal bruges til kulturelle formål, og hvor store dele af dem der skal fradrages til 
dækning af administrationsomkostninger, besluttes senere af UBVA, bl.a. på baggrund af, hvor mange eksperter der 
melder sig. 

Midlerne overføres til Forfatternes Forvaltningsselskab, der derefter er ansvarlig for at foretage den endelige udlod-
ning i samarbejde med Copydan Tekst & Node. Forfatternes Forvaltningsselskabs omkostninger vil blive fratrukket 
fra det ovennævnte beløb inden udbetalingen. Størrelsen på omkostningerne vil udgøre 318.500 kr. 

 

Udbetalingstidspunkt 

Efter lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 15 skal Akademikernes Copydan-midler for 2017 fordeles 
senest 30.09.2018. Som følge af en række administrativt-tekniske udfordringer forbundet med udlodningen er det 
muligt, at midlerne ikke for alles vedkommende vil være fordelt inden for fristen. Det er forventningen, at alle mid-
ler vil blive udbetalt i løbet af efteråret 2018. 
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Gennemsigtighedsrapport 1. januar – 31. december 2017 

Resultatopgørelse vedr. midler opkrævet for vederlags-år 2016 og udbetalt i 2017: 

For så vidt angår Vederlags-år 2016 har UBVA – efter afslutningen af Gennemsigtighedsrapporten herom samt ud-
lodningen af midlerne primo december 2017 – i slutningen af december modtager yderligere følgende midler fra 
2016: 

        2016 

Verdens-TV                                1.937.295 

AVU-medier                                     75.212 

Arkiv           169 

                         ___________ 

I alt                               2.012.676 
                         ___________ 

Efter beslutning på møde i december 2017 i UBVA er dette beløb overført til ”2016-restpuljen”, som der kan læses 
mere om på UBVA’s hjemmeside 

 

Resultatopgørelse vedr. midler opkrævet for vederlags-år 2017: 
    

Note kr.  2017    
 

2 Midler modtaget fra Copydan:   
 

Copydan Verdens TV  
        

3.354.361  

 Copydan AVU-Medier  665.808 
 Copydan Arkiv  239.621    

 

 I alt           4.259.790    
 

    
3 Administrationsomkostninger:   
 Medieovervågning  -300.000 
 Gebyr for udbetaling (Copydan Tekst & Node)  -233.662    

 

   533.662    
 

 Resultat til fordeling  3.726.168   
 

 

    
 Til disposition   
 Resultat til fordeling  3.726.168 
    
    
 Hvilket er anvendt således:   
 Hensat til senere individuel udlodning  395.979 
 Hensat til individuel udlodning *  3.726.168    

 

            4.122.147 4  
 

 

    
 * Den individuelle udlodning varetages administrativt af Copydan Tekst 

& Node. Oplysningerne herom indgår i en rapport fra Tekst & node og 
offentliggøres på UBVA’s hjemmeside.   
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Gennemsigtighedsrapport 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note kr.  2017    
 

 AKTIVER   
 Omsætningsaktiver   
 Likvide beholdninger  ?    

 

 Omsætningsaktiver i alt  ?    
 

 AKTIVER I ALT  ?   
 

  
    

    

 PASSIVER   
 Kortfristede gældsforpligtelser   

4 UBVA's formue til senere individuel udlodning   
 Hensat til individuel udlodning  395.979 
 Skyldige omkostninger  3.726.168    

 

   4.122.147    
 

 Gældsforpligtelser i alt  4.144.147    
 

 PASSIVER I ALT  4.144.147   
 

  
 

1 Anvendt regnskabspraksis 
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Gennemsigtighedsrapport 1. januar – 31. december 

Pengestrømsopgørelse 
    

Note Kr.  2017    
 

 Indtægter   
 Midler modtaget fra Copydan  4.249.790    

 

            4.249.790    
 

    
 Omkostninger   
 Administrationsomkostninger  533.662    

 

   533.662    
 

    
 Forskydning i driftskapital   
 Ændring i skyldige omkostninger  ?    

 

 Pengestrøm til driftsaktivitet  ?    
 

 Årets pengestrøm   
 Likvider, primo  ?    

 

 Likvider, ultimo  ?  
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Gennemsigtighedsrapport 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Gennemsigtighedsrapporten for 2017 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt lov om kollektiv 
forvaltning af ophavsret.  

Regnskabet er i al væsentlighed aflagt efter samme regnskabspraksis som UBVA’s årsrapport. 

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Indtægter består af vederlag udbetalt fra Copydan foreningerne i vederlagsårets løb.  

Udgifter 

Udgifter omfatter omkostninger til administration m.v.  

Balance 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser omfatter skyldige omkostninger, midler hensat til individuel udlodning og UBVA’s formue til senere 
individuel udlodning. Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser fondens pengestrømme fra driftsaktivitet, årets forskydning i likvider og UBVA’s likvi-
der ved årets begyndelse og udgang. 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i 
driftskapital. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger. 

  



 

 

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) 

Gennemsigtighedsrapport 2017 

 

10 

Gennemsigtighedsrapport 1. januar – 31. december 

Noter 
   
kr.  2017   

 

2 Midler modtaget fra Copydan 
   

Copydan Verdens TV  3.354.361 
 - Anvendelsestype: Distribution   
 - Kategori: Akademiske eksperter   

   

Copydan AVU-Medier  665.808 
 - Anvendelsestype: Undervisning   
 - Kategori: Akademiske eksperter   
   
Copydan Arkiv  239.621 
 - Anvendelsestype: Arkiv   
 - Kategori: Akademiske eksperter     

 

  4..259.790   
 

   

3 Administrationsomkostninger 
   
Medieovervågning   
 - Copydan Verdens TV  -236.244 
 - Copydan AVU-Medier  -46.894 
 - Copydan Arkiv  -16.862   

 

  -300.000   
 

   
Gebyr for udbetaling (Copydan Tekst & Node)   
 - Copydan Verdens TV  -193.986 
 - Copydan AVU-Medier  -36.521 
 - Copydan Arkiv  -13.155   

 

  -233.661   
 

   

4 UBVA's formue til senere individuel udlodning 
   
Saldo pr. 30. september  0 
Hensat til senere individuel udlodning  395.979   

 

Saldo pr. 31. december              395.979  
 

 
   

 


