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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato aflagt gennemsigtighedsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for
Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er
gennemsigtighedsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i af
snittet om an-vendt regnskabspraksis.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Penneo dokumentnøgle: GOD4P-XW81Z-OEELB-Z51GZ-U7UDE-G8HOZ

København K, den 30. august 2019

Stig Oluf von Hielmcrone
Direktør

Morten Rosenmeier
Formand
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Den uafhængige revisors erklæring
Til bestyrelsen i Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA
Konklusion
Vi har revideret gennemsigtighedsrapporten for Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter.

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 gennemsigtighedsrapporten”. 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.
Fremhævelse af forhold i gennemsigtighedsrapporten - anvendt regnskabspraksis og begrænsning i
distribution og anvendelse
Vi henviser til gennemsigtighedsrapportens afsnit om anvendt regnskabspraksis. Gennemsigtighedsrapporten er udarbejdet med henblik på at opfylde ledelsens krav til regnskabsinformationer. Gennemsigtighedsrapporten kan derfor være uegnet til andet formål.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.
Ledelsens ansvar for gennemsigtighedsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en gennemsigtighedsrapport i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for
den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en gennemsigtighedsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af gennemsigtighedsrapporten 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
gennemsigtighedsrapporten 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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Det er vores opfattelse, at gennemsigtighedsrapporten for Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse
med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet "Anvendt regnskabspraksis".

Den uafhængige revisors erklæring
Revisors ansvar for revisionen af gennemsigtighedsrapporten
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om gennemsigtighedsrapporten 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. Fejlinformationer 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 gennemsigtighedsrapporten.

·

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i gennemsigtighedsrapporten, 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 gennemsigtighedsrapporten 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 revisorerklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i gennemsigtighedsrapporten 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 revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
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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:

Den uafhængige revisors erklæring
Vores konklusion om gennemsigtighedsrapporten omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af gennemsigtighedsrapporten er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
gennemsigtighedsrapporten eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde
væsentlig fejlinformation.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
gennemsigtighedsrapporten. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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København, den 30. august 2019

Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 91 56 41

Peter Steffen Clausen
statsautoriseret revisor
mne23492
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Foreningsoplysninger
Foreningen

Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA
c/o Dansk Forfatterforening
Strandgade 6, st.
1401 København K
26258852

CVR-nr.:

37 08 05 78

Hjemsted:

København

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Morten Rosenmeier, Formand
Penneo dokumentnøgle: GOD4P-XW81Z-OEELB-Z51GZ-U7UDE-G8HOZ

Bestyrelse

Telefon:

Jan Thielke, Næstformand
Morten Visby
Tine Johansen
Jacob Morild
Anna Lidell
Direktion

Stig Oluf von Hielmcrone, Direktør

Revision

Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Store Kongensgade 68
1264 København K
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Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA har til formål at forvalte og licensere rettigheder til ophavsretligt
beskyttede litterære værker udarbejdet af forfattere, tekstforfattere, oversættere og andre tekstautorer,
herunder akademiske eksperter.
Foreningen kan licensere rettighederne på såvel eneretsgrundlag som ved aftalelicens.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens
finansielle stilling.
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Foreningen har i 2018 opkrævet vederlagsindtægter på 8.357 t.kr. mod 1.542 t.kr. sidste år.
Resultatopgørelsen for 2018 udviser et resultat på 0 kr. mod 0 kr. sidste år, og foreningens balance pr. 31.
december 2018 udviser en egenkapital på 0 kr. samt gæld til rettighedshaverne på 6.045 t.kr. Ledelsen
anser årets resultat for tilfredsstillende.

Oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
I 2018 har Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS) fordelt indkomne midler på en række områder. De
enkelte områder behandles særskilt nedenfor.
Hvad angår omkostningsberegning opgøres de pr. time som er inklusive omkostninger til fx IT, social
sikring, transport, fortæring, kontorhold mv.
Registrantarbejde og kontorarbejde opgøres med 350,- kr. pr. time, mens ledelsestid/projektledelse
opgøres med 750,- kr. pr time.
DR arkivaftalen 2016, 2017 og 2018

Der er udarbejdet gennemsigtighedsrapport for årene 2016 og 2017. Begge er tilgængelige på vores
hjemmeside.
Arbejdet med udbetaling på arkivområdet er tidskrævende, primært fordi udbetalingerne ofte sker til
arvinger. Eftersøgning af disse er tidskrævende, og strander jævnligt. Vi eftersøger rettighedshavere
løbende, og skifter medarbejder på opgaverne fra år til år: Friske øjne giver ofte resultater, se hertil
nedenfor.
Hovedtallene for vederlagsåret 2016 ser således ud:
Samlet vederlag for 2016, modtaget i FFS i 2016
20% som fragår til faktiske administrationsomkostninger
Til fordeling
10% hensættelse jf. bestyrelsesbeslutning
Rest til fordeling
Udbetalt til UBVA-akademikere jf. bestyrelsesbeslutning
Mellemsum - fordelingsbeløb til flow og on demand
90% til fordeling på flow jf. bestyrelsesbeslutning
10% til fordeling til on demand jf. bestyrelsesbeslutning

1.381.234,67
276.246,92
1.104.987,70
110.498,77
994.488,93
76.170,00
918.318,93
826.487,03
91.831,89

Ved udgangen af 2018 var der udbetalt 436.244,- kr. til rettighedshaverne. I 2019 har det fortsatte
eftersøgningsarbejde resulteret i at yderligere 143.783,- kr. er blevet udbetalt til rettighedshaverne.
Rest til fordeling for vederlagsåret 2016 udgør herefter 338.291,- kr. Arbejdet med at udbetale vederlag
for 2016 fortsætter.
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FFS forvalter ovenstående aftale på vegne af forfattere.

Oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
Hovedtallene for vederlagsåret 2017 ser således ud:
Samlet indtægt - Arkiv 2017
Administrationsfradrag - 20%
Fradrag til kulturelle midler - 10%
Hensættelse - 10%
Rest til fordeling

1.358.266,00
271.653,20
135.826,60
135.826,60
814.959,60

Som beskrevet i gennemsigtighedsrapporten for 2017 var det ikke muligt at fordele vederlag for
vederlagsåret 2017 i 2018.

Vedr. arkivaftalen 2018
Eftersom arkivaftalen har været opsagt fra producentsiden har FFS ikke modtaget vederlag til fordeling
vedr. DR Arkivaftalen i 2018. FFS har derfor ikke fordelt eller udbetalt vederlag i henhold til denne aftale
for vederlagsåret 2018.
Midler fra ALIS
ALIS er det svenske søsterselskab til FFS.
FFS modtog i 2017 et vederlag til fordeling blandt danske rettighedshavere fra ALIS vedrørende
oplæsning af værker i svensk radio.
Det samlede vederlag lød på 196.522,- svenske kroner. Dagskursen på overførselstidspunktet var på 72,49
hvorfor beløbet i danske kroner udgjorde 142.480,- kr.
I henhold til gensidighedsaftalen mellem FFS og ALIS forpligter FFS sig til højst at tage 11% i
administration, svarende til 15.672,- kr. Vederlaget til fordeling udgør således 126.808,- kr.
Der foretages ikke hensættelse af vederlag for så vidt angår vederlag fra udlandet.
I 2018 lykkedes det at udbetale 82.497,- kr. til rettighedshaverne. Rest til udbetaling udgør således
44.311,- kr. Årsagen til, at alle midler ikke er udbetalt skyldes, at det er svært at finde frem til
rettighedshaverne. Arbejdet hermed fortsætter i 2019 og 2020.
Arbejdet med fordeling af midlerne er omfattende, særligt eftersom det primært er arvinger som skal
eftersøges. Dertil kommer, at arbejdet med at vedligeholde og udbygge gensidighedsaftalen også skal
dækkes af ovenstående beløb. Det samlede timetal til registranter/kontorarbejde overstiger 25 timer, mens
ledelsestimer/projektledelse overstiger 20 timer. De faktiske administrationsomkostninger overstiger derfor
det indkomne administrationsvederlag.
FFS har ikke modtaget midler til fordeling fra ALIS for 2018.
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I 2019 har vi til dato udbetalt 587.543,- kr. Rest til fordeling for vederlagsåret 2017 udgør herefter
227.416,- kr. Arbejdet med fordeling af disse midler fortsætter.

Oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
Vederlag fra SANASTO
SANASTO er det finske søsterselskab til FFS.
FFS modtog i 2018 2.581 Euro, svarende til 19.228,- kr. for brug af dansk litteratur i finsk radio.
I henhold til gensidighedsaftalen mellem FFS og SANASTO forpligter FFS sig til højst at tage 11% i
administration, svarende til 2.115,- kr. Vederlaget til fordeling udgør således 17.113,- kr.

Vi har modtaget detaljeret rapportering, og vederlagene forventes udbetalt inden udgangen af september
2019.
Der foretages ikke hensættelse af vederlag for så vidt angår vederlag fra udlandet.
Oplæsningsaftaler
FFS har indgået en ny oplæsningsaftale med vederlagsbetaling for vederlagsåret 2018. Ved tidspunktet for
udarbejdelse af nærværende gennemsigtighedsrapport har det ikke været muligt, at modtage rapportering
fra aftaleparten som kan danne grundlag for udbetaling af vederlag til rettighedshaverne. Arbejdet med at
indhente rapporteringen fortsætter.
Aftalens værdi udgør 5.000,- kr.
Radio 24syv
FFS har en aftale med Radio 24syv om oplæsning af litterære værker i radioen.
Vederlaget udgjorde i 2018 51.317,- kr. Efter hensættelse på 10% i henhold til fordelingsprincipperne
udgør vederlaget til fordeling 46.185,- kr.
FFS’ bestyrelse har vedtaget, at omkostningen ved administration af aftalen maksimalt må udgøre 20% af
aftalens værdi, svarende til 10.263,- kr. Arbejdet med aftalen, indhentning af rapporten, eftersøgning mv.
udgør mere end 15 timer for registrant/kontorarbejde, og mere end 10 ledelsestimer/projektledelse.
Omkostningerne på administration udgør derfor mere end det fastsatte administrationsvederlag.
FFS har modtaget rapportering i høj kvalitet, og forventer, at vederlag for 2018 udbetales i august og
september 2019.
Al vederlag for 2017 blev udbetalt til rettighedshaverne. Der er således ingen rest, som mangler at blive
udbetalt.
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Det løbende arbejde med at sikre og vedligeholde gensidighedsaftalen udgør mere end 10
ledelsestimer/projektledelse i 2018. Dertil kommer arbejdet med at eftersøge og udbetale vederlaget,
anslået 5-10 registrant/kontortimer i 2019. De faktiske administrationsomkostninger overstiger derfor det
indkomne administrationsvederlag.

Oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
Medieovervågning samt dertil relaterede konsulentopgaver for Udvalget til Beskyttelse af
Videnskabeligt Arbejde v. Akademikerne (UBVA/AC)
På vegne af UBVA/AC forestår FFS et løbende medieovervågningsarbejde. Arbejdet har af betydning for
nærværende været gældende for vederlagsårene 2017 og 2018.
Hovedtallene for vederlagsåret 2017 ser således ud:
Bruttobeløb til udlodning
UBVA-omkostninger
Til udlodning efter fradrag af UBVA-omk.
Hensættelse - 10% af bruttobeløb
Overføres til FFS til viderebehandling
FFS administrationsomkostninger
Nettobeløb som overføres til Copydan T&N med henblik på udlodning

FFS’ administrationsomkostninger vedr. vederlagsåret 2017 er sammensat af efterbehandling, validering
mv. hos registranter/kontortimer, samt ledelsestimer/projektledelse. Der er tale om tid som er blevet brugt i
2018. Eftersom en række opgaver i 2018 havde relation til både 2017, 2018 og 2019, fastsættes timetallet
delvist skønsmæssigt med 400 registrant/kontortimer og 215 ledelsestimer/projektledelse som direkte
vedrørende vederlagsåret 2017.
Dertil kommer en forholdsmæssig andel af omkostninger til ekstern bistand, herunder revision på 17.250,kr.
I oversigtsform ser det således ud:
Omkostningsberegning, FFS

Antal timer

Beløb

400
215

140.000,00
161.250,00
17.250,00
318.500,00

Registrant/kontortimer, sats 350,Ledelsestimer/projektledelse, sats 750,Bidrag til ekstern bistand mv. herunder revision
Sum

Copydan Tekst og Node (T&N) igangsatte eftersøgnings- og udbetalingsarbejdet vedr. vederlagsåret 2017
i sensommeren 2018. Der er tale om et omfattende arbejde på et helt nyt område: 2017 er første år, hvor
den individuelle fordeling af vederlag til akademiske eksperter er så omfattende, hvorfor arbejdet med
eftersøgning og fordeling ikke er afsluttet endnu for så vidt angår vederlagsåret 2017.
Saldo for vederlag, der mangler at blive udbetalt ser således ud:
Vederlagsår
Saldo pr. 31.12.2017
2016
191.796,99
2017

Saldo pr. 31.12.2018
55.839,63
1.417.078,37

Det bemærkes, at FFS kun har ydet konsulentbistand vedr. udbetalinger for vederlagsåret 2016. Den tid,
der er hengået hermed strækker sig over 2017, 2018 og 2019. Den tid, som er hengået i 2017 og 2018
indgår i oversigten over forbrug af ledelsestimer/projektledelse ovenfor (de 215 timer).
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4.259.790,00
300.000,00
3.959.790,00
395.979,00
3.563.811,00
318.500,00
3.245.311,00

Oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
Hovedtallene for vederlagsåret 2018 ser således ud:
Samlet vederlag
Samlede administrationsomkostninger
heraf administrationsomkostninger FFS
heraf administrationsomkostninger Copydan Tekst og Node
Vederlag til fordeling og udbetaling
heraf danske rettighedshavere
heraf udenlandske rettighedshaver

4.408.090,89
881.618,18
622.773,90
258.844,28
3.526.472,71
3.059.672,11
466.800,60

Dertil kommer en forholdsmæssig andel af omkostninger til ekstern bistand, herunder revision på 15.000,kr.
I oversigtsform ser omkostningerne således ud:
Omkostningsberegning, FFS
Registrant/kontortimer, sats 350,Ledelsestimer/projektledelse, sats 750,Bidrag til ekstern bistand mv. herunder revision
Sum

Antal timer

Beløb

750
460

262.500,00
345.000,00
15.000,00
622.500,00

For så vidt angår vederlagsåret 2018 anvendes samme procedurer som for 2017. Det indebærer, at FFS
overfører data og vederlag til Copydan T&N primo august med henblik på individuel udbetaling.
UBVA/AC og FFS har et fast samarbejde også for 2019, som med mindre justeringer følger strukturen,
der er redegjort for ovenfor. De nærmere detaljer mv. vil fremgå af gennemsigtighedsrapporten for 2019.
Medieovervågning mv. for Dansk Forfatterforening (DFF) og Danske skønlitterære Forfattere (DsF)
I sammenhæng med medieovervågningsarbejdet for UBVA/AC forestår FFS en stort set tilsvarende
opgave for DFF og DsF.
Arbejdet blev igangsat for vederlagsåret 2018.
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FFS’ administrationsomkostninger vedr. vederlagsåret 2018 udgør primært registrering, efterbehandling,
validering mv. hos registranter / kontortimer, samt ledelsestimer/projektledelse. Der er tale om tid, som er
blevet brugt i 2018.

Oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
Hovedtallene for vederlagsåret 2018 ser således ud:
Indtægter ultimo december 2018
Efterbetaling foråret 2019 (udbetales sammen med 2018)
Mellemsum
Samlede administrationsomkostninger (FFS og T&N)
Rest til udbetaling

844.066,89
877.040,92
1.721.107,81
344.221,56
1.376.886,25

Administrationsomkostningen til Copydan T&N udgør et fast vederlag på 7,8% af det forvaltede vederlag.

De faktiske administrationsomkostninger for 2018 er som følger:
Omkostningsberegning, FFS
Antal timer
Registrant/kontortimer, sats 350,Ledelsestimer, sats 750,Bidrag til ekstern bistand mv. herunder revision
Sum

350
125

Beløb
122.500,00
93.750,00
10.000,00
226.250,00

DFF/DsF og FFS har et fast samarbejde også for 2019, som med mindre justeringer følger strukturen, der
er redegjort for ovenfor. De nærmere detaljer mv. vil fremgå af gennemsigtighedsrapporten for 2019.
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Aftalen mellem DFF/DsF og FFS indebærer, at der maksimalt må ske et administrativt fradrag på 20%.
Administrationsomkostningen til FFS må derfor ikke overstige 12,2% af det forvaltede vederlag, svarende
til 209.975,- kr. Omkostningerne på administration udgør derfor mere end det fastsatte
administrationsvederlag.

Balance 31. december
Aktiver
2018
kr.

2017
kr.

Andre immaterielle rettigheder

0

9.225

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

9.225

Anlægsaktiver i alt

0

9.225

Andre tilgodehavender

3.896.516

50.000

Tilgodehavender i alt

3.896.516

50.000

Likvide beholdninger

3.166.251

3.511.430

Omsætningsaktiver i alt

7.062.767

3.561.430

Aktiver i alt

7.062.767

3.570.655

Note
Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver
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4

Balance 31. december
Passiver
2018
kr.

2017
kr.

Foreningskapital

0

0

Egenkapital i alt

0

0

Indskud fra stiftere

940.487

940.487

Langfristede gældsforpligtelser i alt

940.487

940.487

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til rettighedshavere
Anden gæld

40.000
6.027.195
55.085

63.000
2.544.076
23.092

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

6.122.280

2.630.168

Gældsforpligtelser i alt

7.062.767

3.570.655

Passiver i alt

7.062.767

3.570.655

Note
Egenkapital
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Gældsforpligtelser

2018
kr.

2017
kr.

Reguleringer
Ændring i driftskapital

17.918
-354.404

12.500
420.086

Pengestrømme fra drift før finansielle poster

-336.486

432.586

-8.693

-200

Pengestrøm fra ordinær drift

-345.179

432.386

Pengestrømme fra driftsaktivitet

-345.179

432.386

Ændring i likvider

-345.179

432.386

Likvider 1. januar 2018

3.511.430

3.079.044

Likvider 31. december 2018

3.166.251

3.511.430

Likvide beholdninger

3.166.251

3.511.430

Likvider 31. december 2018

3.166.251

3.511.430

Note

5
6

Renteudbetalinger og lignende

Likvider
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Noter
2017
kr.

917.629
94.380
7.195
-3.542

692.187
68.544
4.040
15.061

1.015.662

779.832

1

1

9.225

12.300

9.225

12.300

8.693

200

8.693

200

31/12 2018
kr.

31/12 2017
kr.

Kostpris 1. januar 2018

36.900

36.900

Kostpris 31. december 2018

36.900

36.900

Af- og nedskrivninger 1. januar 2018
Årets afskrivninger

-27.675
-9.225

-15.375
-12.300

Af- og nedskrivninger 31. december 2018

-36.900

-27.675

0

9.225

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2.

Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver
Afskrivning på udviklingsprojekter

3.

Øvrige finansielle omkostninger
Renter, pengeinstitutter

4.

Andre immaterielle rettigheder

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018
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1.

2018
kr.

Noter

9.225
8.693

12.300
200

17.918

12.500

-3.846.516
3.492.112

-50.000
470.086

-354.404

420.086

Reguleringer
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Øvrige finansielle omkostninger

6.

2017
kr.

Ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld og anden gæld
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5.

2018
kr.

Anvendt regnskabspraksis
Gennemsigtighedsrapporten for Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er
tale om en forening. Herudover har foreningen valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Gennemsigtighedsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske
kroner.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Vederlagsindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når indtægten kan opgøres pålideligt og betaling
forventes modtaget.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt
årets forskydning i varebeholdninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger
til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Andre immaterielle rettigheder
Andre immaterielle rettigheder omfatter foreningens hjemmeside og måles ved første indregning til kostpris.
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Vederlagsindtægter omfatter indtægter fra brug af licenserede rettigheder til ophavsretligt beskyttede
litterære og dramatiske værker udarbejdet af forfattere, tekstforfattere, oversættere og andre tekstautorer.

Anvendt regnskabspraksis
Andre immaterielle rettigheder måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Andre immaterielle rettigheder afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til
3 år.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af immatterielle rettigheder opgøres som forskellen af salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre
driftsomkostninger.
Tilgodehavender

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Indskud fra stiftere kan anvendes til dækning af udgifter, som ikke kan dækkes af det løbende driftsbudget.
Gæld til rettighedshavere omfatter midler overført fra resultatopgørelsen fra rettighedshaverne, der endnu
ikke er fordelt og udbetalt.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.
Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, æn
dring i driftskapital samt betalt fondsskat.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og
aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
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Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på
rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider
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Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede
værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og
som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.

20

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Stig Oluf von Hielmcrone

Morten Victor Vagn Rosenmeier

Daglig leder
Serienummer: PID:9208-2002-2-215276053016
IP: 83.95.xxx.xxx
2019-08-30 10:33:25Z

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-397731753568
IP: 77.241.xxx.xxx
2019-09-03 11:01:24Z

Penneo dokumentnøgle: GOD4P-XW81Z-OEELB-Z51GZ-U7UDE-G8HOZ

Peter S. Clausen
Statsautoriseret revisor
På vegne af: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB
Serienummer: CVR:15915641-RID:1127991636165
IP: 212.98.xxx.xxx
2019-09-03 11:02:09Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

