Indledning til årsrapport for 2019 for Copydan Arkiv
Vedlagt er årsrapporten for 2019 for Copydan Arkiv.
Overordnet kan følgende fremhæves:




Aftale med DR fornyet
Vederlag på forventet niveau
Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Aftale med DR fornyet
DR’s arkiv af tv- og radioudsendelser rummer flere hundrede tusinde timers audiovisuelt indhold. Både det
nye og det gamle indhold i DR’s arkiv er af væsentlig betydning for danskerne. Via en aftale med rettighedshaverne, som har skabt eller medvirker i indholdet, får DR adgang til at bruge indholdet på de måder, som
DR ønsker i dag.
Den tidligere aftale med DR fra 2015 om genanvendelse af DR’s arkiv ophørte ved udgangen af 2019 og er
erstattet af en ny hovedaftale gældende fra og med 2020.
Vederlag på forventet niveau
Årets resultat efter omkostninger er på niveau med det forventede og blev i alt 63,8 mio. kr. mod 62,5 mio.
kr. i 2018.
Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke
Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 21 i årsrapporten.
På Copydan Arkivs hjemmeside kan man læse mere om foreningens virke og om, hvordan vederlagene er
en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, instruktører, journalister, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter får en fair betaling for
deres arbejde og værker.
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Ledelsespåtegning
Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2019 for Copydan Arkiv F.m.b.a.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.
Det er vores opfattelse, at regnskabet, der omfatter årsregnskabet og specifikationer, giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse den 20. maj 2020.

Penneo dokumentnøgle: CFZMK-QJW4O-7L6BO-QQIZU-F6HHL-0MI3X

København, den 20. maj 2020

Administrerende direktør:

Jacob Graff Hedebrink

Bestyrelse:

Sandra Anne Piras
Formand

3

Copydan Arkiv F.m.b.a.
Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Copydan Arkiv F.m.b.a
Konklusion
Vi har revideret regnskabet for Copydan Arkiv F.m.b.a for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter samt specifikationer. Regnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven samt yderligere krav i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.
Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere krav i henhold til lov om kollektiv forvaltning af
ophavsret.
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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 regnskabet”.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
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.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere krav 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 regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 regnskabet.
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:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

•

•
•

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 regnskabet 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 regnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion 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 regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt
om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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•

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje,
om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven samt yderligere krav i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet og
er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens og lov om kollektiv forvaltning af ophavsrets krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 20. maj 2020
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor
mne21326
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Ledelsesberetning
Om Copydan Arkiv
Udbredelsen af kunst, viden og underholdning er af væsentlig betydning for medlemmer af et samfund.
To af forudsætningerne for udbredelsen er, at der er grundlag for at skabe og frembringe indhold, og at borgerne kan få
adgang hertil. Ophavsretsloven sikrer, at kunstnere, producenter og øvrige rettighedshavere har et økonomisk grundlag
for at kunne skabe og frembringe, men ophavsretten sikrer også, at indholdet kan blive udbredt. Ophavsretten har således
inden for en række områder fastlagt særlige vilkår for udbredelsen.
Ophavsretsloven, en række EU-direktiver og internationale traktater regulerer området og fordrer, at kunstnere, producenter og øvrige rettighedshavere samvirker og udøver deres kunstneriske virksomhed i fællesskab for, at kunst, viden og
underholdning kan blive udbredt. I ophavsretslovens § 30a og § 50 er det forudsat, at der skal ske et sådant samvirke
mellem rettighedshavere inden for området gengivelse af tv- og radioudsendelser i arkiver, for eksempel hos DR.
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For at muliggøre dette samvirke har rettighedshavere inden for mere end 30 forskellige faggrupper etableret foreningen
Copydan Arkiv, som er en af de p.t. 7 Copydan-foreninger. Medlemsorganisationerne udøver således deres rettigheder
inden for området via foreningen. Medlemsorganisationerne varetager på lige vilkår alle rettighedshaveres interesser, det
vil sige både medlemmer og ikke-medlemmer af fagorganisationerne.
Foreningens formål er at muliggøre genanvendelse af arkiv-udsendelser. Copydan Arkiv og DR har aftaler, der gør det
muligt for DR at tilgængeliggøre store dele af DRs arkiv på internettet – enten i fuld længde eller som klip. Dette har blandt
andet resulteret i Bonanza-sitet, som havde premiere i 2008, og som er et søgbart DR-arkiv for danskere.
Den tidligere aftale med DR fra 2015 om genanvendelse af DR’s arkiv ophørte ved udgangen af 2019 og er erstattet af en
ny hovedaftale gældende fra og med 2020. Tillægsaftalen fortsætter uændret, hvilket betyder, at DR fortsat kan gøre
kulturarvsportalen Bonanza tilgængelig.
I 2018 blev der foretaget en større organisationsændring i Copydan Fællesforeningen, der har fungeret som back office
for de 6 øvrige Copydan-foreninger. Administrationsdelen blev løftet ud af foreningen, og er nu forankret direkte i Copydanforeningerne. IT-drift og IT-support er outsourcet til Loop Partners, og afregnes nu direkte til Copydan-foreningerne under
IT-omkostninger. Copydan Fællesforeningen indeholder således nu udelukkende IT-udvikling. Ændringen har haft afledte
effekter på regnskabsposterne.
Juridisk og forvaltningsmæssig struktur
Foreningen er en non-profit forening stiftet i 2007 og godkendt af Kulturministeriet som en fællesorganisation, der i eget
navn på vegne af medlemsorganisationerne administrerer og håndterer ophavsrettigheder i forbindelse med genanvendelse af arkiv-udsendelser. Som non-profit forening har Copydan Arkiv i henhold til vedtægterne ingen formue, idet resultat
efter omkostninger fordeles til medlemsorganisationerne.
Foreningens øverste myndighed udgøres af en generalforsamling, der årligt vælger en bestyrelse, der fører tilsyn med
driften af foreningen. I det daglige ledes foreningen af en administrerende direktør, der ansættes og afskediges af bestyrelsen.
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Ledelsesberetning (fortsat)
Redegørelse for den økonomiske udvikling
Aktivitet og udvikling i 2019
I t. kr.

2019

2018

Vederlag
Omkostninger

64.636
-796

63.145
-669

Resultat efter omkostninger

63.840

62.476

Årets vederlag er på niveau med det forventede og blev i alt 63,8 mio. kr. mod 62,5 mio. kr. i 2018.
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Nedenfor vises hvordan årets fordeling og udbetaling af skyldige vederlag har været opdelt på tidligere vederlagsår, indeværende vederlagsår samt hensat til senere fordeling.
Hensat til senere fordeling og udbetaling vedrører henstående vederlag, der afventer fordelingsnøgle.

Fordeling og udbetaling af skyldige vederlag i året, mio. kr.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med
de tilpasninger der følger af, at Copydan Arkiv F.m.b.a. er en forening. Herudover har foreningen valgt at udarbejde en
ledelsesberetning, en pengestrømsopgørelse og yderligere noter fra en højere liggende regnskabsklasse.

Resultatopgørelsen
Vederlag
Vederlag indeholder beløb opkrævet i henhold til foreningens vedtægter og aftaler, på vegne af medlemsorganisationerne,
for den periode vederlagene vedrører, reguleret for hensættelse til imødegåelse af tab.
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Omkostninger
Omkostninger til brug for opkrævning, behandling og fordeling af medlemsorganisationernes vederlag i medfør af ophavsretsloven.
Forrentning af vederlag
Forrentning af vederlag indeholder finansielle indtægter og omkostninger, renter, afkast af finansielle aktiver samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende tilgodehavender, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Balance
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.
Foreningsskat og udskudt skat
Skat af årets resultat opgøres efter bestemmelserne om brancheforeninger i fondsskatteloven. Årets skat, som består af
årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige
indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a conto skatter.
Der afsættes ikke udskudt skat i balancen, idet det ikke anses for værende sandsynligt, at den kommer til beskatning.
Dette sker som følge af, at foreningen er en non-profit organisation, der efter bundfradrag ikke skønnes at ville opnå en
skattepligtig indkomst.
Skyldige ophavsretsvederlag
Omfatter samtlige fordelte midler til medlemsorganisationerne samt de vederlag af resultat til fordeling, der endnu ikke er
fordelt og udbetalt.
Gældsforpligtigelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
t. kr.

Note

2019

2018

Vederlag
Vederlag

1

Forrentning af vederlag
Vederlag i alt

65.102

63.422

-466

-277

64.636

63.145

-796

-669

-796

-669

63.840

62.476

-63.840

-62.476

0

0

Administrationsomkostninger
Omkostninger i alt
Resultat efter omkostninger
Fordeles til medlemsorganisationer
Årets resultat

2
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Omkostninger

Disponering af resultat efter omkostninger
Fordelte og udbetalte vederlag
Hensat til fordeling (ufordelbare vederlag 31. december 2019)

56.672
7.168
63.840
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
t. kr.

Note

2019

2018

AKTIVER
Omsætningsaktiver

Tilgodehavende vederlag

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

Tilgodehavender i alt

0

0

Likvider

31.298

85.497

Omsætningsaktiver i alt

31.298

85.497

AKTIVER I ALT

31.298

85.497

0

0

Anden gæld

17

0

Langfristede gældsforpligtelser i alt

17

0

31.178

85.390

103

107

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

31.281

85.497

Gældsforpligtelser i alt

31.298

85.497

PASSIVER I ALT

31.298

85.497
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Tilgodehavender

PASSIVER
Egenkapital

3

Foreningskapital
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldige ophavsretsvederlag

4

Medlemsorganisationer
Andre gældsforpligtelser
Anden gæld

5

Personaleomkostninger

6

Eventualforpligtelser

7
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Pengestrømsopgørelse

Resultat efter omkostninger

2019

2018

63.840

62.476

Ændringer i tilgodehavende vederlag

0

18.139

Ændringer i andre tilgodehavender

0

0

Ændringer i langfristede gældsforpligtelser

17

0

Ændringer i anden gæld

-4

-206

Pengestrømme fra drift

63.853

80.409

Fordelte og udbetalte vederlag indeværende år

-56.672

0

Fordelte og udbetalte vederlag tidligere år

-61.380

-264

-118.052

-264

-54.199

80.145

Likvider 1. januar

85.497

5.352

Likvider 31. december

31.298

85.497

Pengestrømme fra skyldige vederlag
Årets pengestrømme
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t. kr.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
t. kr.
Vederlag
Genanvendelse af DR arkivproduktioner, hovedaftale

58.848

57.235

Genanvendelse af DR arkivproduktioner, tillægsaftale

6.254

6.187

65.102

63.422

558

497

1

9

Administration

30

33

Lokaleomkostninger

52

46

IT-omkostninger

42

16

Vederlag i alt
2

Administrationsomkostninger
Personaleomkostninger (note 6)
Medlemsorganisationer

Ekstern assistance

113

38

0

30

796

669

Foreningskapital, 1. januar

0

0

Årets resultat

0

0

Foreningskapital, 31. december

0

0

Copydan Fællesforeningen
Administrationsomkostninger i alt
3

2018
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1

2019

Egenkapital
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
t. kr.

2018

Skyldige ophavsretsvederlag
Skyldige ophavsretsvederlag 1. januar

85.390

23.179

Resultat efter omkostninger

63.840

62.475

Til fordeling i alt

149.230

85.654

Fordelt og udbetalt vedrørende indeværende år

-56.672

0

Fordelt og udbetalt vedrørende tidligere år

-61.380

-264

-118.052

-264

31.178

85.390

Mellemregning med andre Copydan-foreninger

47

19

Feriepengeforpligtelse

45

68

Andre skyldige omkostninger

11

20

103

107

483

394

40

44

Fordelt og udbetalt i alt
Skyldige ophavsretsvederlag 31. december
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2019

Skyldige vederlag specificeres yderligere på side 17.
5

Anden gæld

Anden gæld i alt
6

Personaleomkostninger
Gage og honorarer
Pension
Andre omkostninger til social sikring

1

28

Øvrige personaleomkostninger

34

31

Personaleomkostninger i alt

558

497

84

83

1

1

I personaleomkostninger er inkluderet:
Vederlag til direktion og bestyrelse
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Eventualforpligtelser
Foreningen er forpligtet til at dække de omkostninger i Copydan Fællesforeningen, herunder personale- og huslejeforpligtelse, der lovligt følger af beslutninger truffet, mens foreningen er medlem af Copydan Fællesforeningen.
Hæftelsen er begrænset i forhold til foreningens andel af kontingent til Copydan Fællesforeningen.
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Specifikationer 1. januar – 31. december
Den danske rettighedsmodel

Penneo dokumentnøgle: CFZMK-QJW4O-7L6BO-QQIZU-F6HHL-0MI3X

Specifikationerne er udarbejdet i overensstemmelse med lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, der blev vedtaget i 2016.
Formålet med loven er at sikre en større gennemsigtighed omkring afregning af vederlag m.v. Copydan Arkiv foretager
ikke udbetalinger til de enkelte rettighedshavere, men til de organisationer, der repræsenterer rettighedshaverne. For de
fire Copydan-foreninger (Copydan Verdens TV, Copydan AVU-medier, Copydan KulturPlus og Copydan Arkiv), også omtalt som AV-foreningerne, er dette illustreret via nedenstående figur.

Specifikationerne viser, hvordan de opkrævede vederlag viderefordeles til medlemsorganisationerne samt redegør for de
midler, der ikke kan fordeles eller udbetales. I visse tilfælde udbetaler Copydan Arkiv vederlag til medlemsorganisationernes egne forvaltningsselskaber, og det er disse selskaber, der er oplyst i de følgende specifikationer.
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Specifikationer 1. januar – 31. december
Terminologi
Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret benytter andre termer end de, der traditionelt er anvendt. Termerne varierer i
forhold til den terminologi, der bruges i ophavsretsloven. På denne baggrund er det fundet, at normal sprogbrug og traditionel terminologi, frem for lovens terminologi, skaber størst mulig gennemsigtighed.

Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, bilag 1

Anvendes i årsrapporten som:

Anvendelsestype

Arkiv

Rettighedskategori

Medlemsorganisation

Fordelt

Udbetalt

Tildelt

Fordelt

Opkrævet

Indbetalt

Penneo dokumentnøgle: CFZMK-QJW4O-7L6BO-QQIZU-F6HHL-0MI3X

Specifikationerne er derfor opstillet i overensstemmelse med lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, bilag 1, med den
tilpasning, at terminologien for nogle poster i denne rapport er anderledes end i bilaget.
Dette gør sig gældende for følgende termer:

Opkrævet = Faktureret
*Medlemsorganisationer uden andele af fordelingsnøgler er ikke medtaget i specifikationerne.
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Specifikationer 1. januar - 31. december
Hovedoversigt
Hovedoversigten over specifikationerne viser de samlede pengestrømme, der knytter sig til vederlagene som er opkrævet i
Copydan Arkiv. Der tages udgangspunkt i de midler, der 1. januar ikke var udbetalt til medlemsorganisationerne, og oversigten opgør de vederlag, der ikke er blevet udbetalt ved årets udgang. Vederlagene er fra 2019 og tidligere år.
Bevægelserne fra 1. januar til 31. december er udspecificeret på de efterfølgende sider og vedrører alene anvendelsestypen 'Arkiv'.

Specifikation

2019

Skyldige vederlag 1. januar

85.390
Penneo dokumentnøgle: CFZMK-QJW4O-7L6BO-QQIZU-F6HHL-0MI3X

t. kr.

Resultat til fordeling:
Årets vederlag

1

65.102

Årets forrentning af vederlag

2

-466

Årets omkostninger

3

-796

Vederlag til fordeling i alt
Fordelte og udbetalte vederlag

63.840
149.230

4

Skyldige vederlag 31. december

-118.052
31.178

Specifikation af skyldige vederlag 31. december
Fordelte ej udbetalte vederlag

5

54

Henstående vederlag

6

31.124
31.178
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Specifikationer 1. januar - 31. december
Årets vederlag
Nedenstående er en specifikation af resultatopgørelsens vederlag og indeholder både indbetalte samt tilgodehavende vederlag. Posten 'Afventer fordelingsaftaler' indeholder indbetalte vederlag uden fordelingsaftaler – også kaldet henstående vederlag.
t. kr.
Medlemsorganisation

Årets vederlag

Akademikerne (UBVA) (herunder FFS)

381

ANIS

172

Dansk Artist Forbund

343

Dansk Filmfotograf Forbund

483

Dansk Forfatterforening (herunder FFS)

871

Dansk Journalistforbund (herunder FFS)

8.841

Dansk Korforbund (Samarbejdspartner)

80

Dansk Metal (DJ og FAF)

35

Dansk Skuespillerforbund

18.289

Danske Dramatikere

8.687

Danske Filminstruktører

8.668

Danske Scenografer

1.018

FAF

566

Foreningen af danske Sceneinstruktører

503

IFPI Danmark (MPO)
Koda

2.314
499

Performex

3.759

Producent Rettigheder Danmark

2.314

Teknisk Landsforbund
Afventer fordelingsaftaler
Årets vederlag i alt
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7.253
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Specifikationer 1. januar - 31. december
Årets forrentning af vederlag
Negativ forrentning af vederlag indestående i banken er i løbet af året akkumuleret til -466 t. kr., der fratrækkes vederlagene, inden der udbetales til medlemsorganisationerne.
Forrentningen for 2019 fordeles efter samme princip som omkostningerne, der er beskrevet under specifikation 3 'Årets
omkostninger'.
t. kr.
Medlemsorganisation

Renter

Akademikerne (UBVA) (herunder FFS)

-3

ANIS

-1

Dansk Artist Forbund

-2

Dansk Filmfotograf Forbund

-3

Dansk Forfatterforening (herunder FFS)

-6

Dansk Journalistforbund (herunder FFS)

-63

Dansk Korforbund (Samarbejdspartner)

-1

Dansk Skuespillerforbund

-131

Danske Dramatikere

-62

Danske Filminstruktører

-62

Danske Scenografer

-7

FAF

-4

Foreningen af danske Sceneinstruktører
IFPI Danmark (MPO)
Koda

-4
-17
-4

Performex

-27

Producent Rettigheder Danmark

-17

Afventer fordelingsaftaler

-52

Årets forrentning af vederlag i alt
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Specifikationer 1. januar - 31. december
Årets omkostninger
Inden udbetaling af vederlag til medlemsorganisationer fratrækkes nedenstående omkostninger til administration af ophavsrettigheder.
Omkostningsfordelingen sker på baggrund af aftalte fordelingsnøgler indgået mellem foreningens medlemsorganisationer og udgør samlet 1,23% af alle vederlag, inklusive henstående vederlag og renter, vedrørende 2019.
t. kr.
Medlemsorganisation
Akademikerne (UBVA) (herunder FFS)

Omkostninger
-5

Vederlag

Omkostnings-

inklusive renter

procent

378

1,23%

ANIS

-2

171

1,23%

Dansk Artist Forbund

-4

341

1,23%

Dansk Filmfotograf Forbund

-6

480

1,23%

Dansk Forfatterforening (herunder FFS)

-11

865

1,23%

Dansk Journalistforbund (herunder FFS)

-108

8.778

1,23%

-1

79

1,23%

Dansk Korforbund (Samarbejdspartner)
Dansk Metal (DJ og FAF)

0

35

1,23%

Dansk Skuespillerforbund

-224

18.158

1,23%

Danske Dramatikere

-106

8.625

1,23%

Danske Filminstruktører

-106

8.606

1,23%

-12

1.011

1,23%

Danske Scenografer
FAF

-7

562

1,23%

Foreningen af danske Sceneinstruktører

-6

499

1,23%

-28

2.297

1,23%

IFPI Danmark (MPO)

-6

495

1,23%

Performex

Koda

-46

3.732

1,23%

Producent Rettigheder Danmark

-28

2.297

1,23%

0

26

1,23%

Afventer fordelingsaftaler

Teknisk Landsforbund

-90

7.201

1,23%

Årets omkostninger i alt

-796

64.636

1,23%
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Specifikationer 1. januar - 31. december
Fordelte og udbetalte vederlag
Vederlag, med fradrag af renter og omkostninger, fordeles og udbetales henover året i takt med at de indbetales. Fordelingen foretages efter fordelingsaftaler indgået mellem foreningens medlemsorganisationer og der foretages som udgangspunkt to store udbetalinger om året typisk i juni og december.
I 2019 er der i alt fordelt og udbetalt vederlag for 118 mio. kr. vedrørende 2019 og tidligere år.
t. kr.
Medlemsorganisation

Fordelt

Fordelt

før udlæg

Udlæg

og udbetalt

Akademikerne (UBVA) (herunder FFS)

-762

0

-762

ANIS

-366

0

-366

Dansk Artist Forbund

-744

0

-744

-1.012

0

-1.012

Dansk Forfatterforening (herunder FFS)

-1.737

0

-1.737

Dansk Journalistforbund (herunder FFS)

-18.090

0

-18.090

-157

0

-157

Dansk Filmfotograf Forbund

Dansk Korforbund (Samarbejdspartner)
Dansk Metal (DJ og FAF)

-71

0

-71

Dansk Skuespillerforbund

-37.224

0

-37.224

Danske Dramatikere

-17.537

0

-17.537

Danske Filminstruktører

-17.404

0

-17.404

Danske Sceneinstruktører

-1.110

0

-1.110

Danske Scenografer

-2.108

0

-2.108

FAF

-1.248

0

-1.248

IFPI Danmark (MPO)

-4.722

0

-4.722

Koda

-975

0

-975

Performex

-8.013

0

-8.013

Producent Rettigheder Danmark

-4.722

0

-4.722

-50

0

-50

-118.052

0

-118.052

Teknisk Landsforbund
Fordelte og udbetalte vederlag i alt
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Specifikationer 1. januar - 31. december
Fordelte ej udbetalte vederlag
Pr. 31. december 2019 er der i alt fordelte vederlag for 54 t. kr., som ikke er udbetalt til medlemsorganisationerne. Vederlagene udbetales i løbet af første halvår af 2020 og vedrører forskellen mellem faktiske og aconto tilbageholdte vederlag til
dækning af administrationsomkostninger.
t. kr.
Medlemsorganisation

2019

Dansk Forfatterforening (herunder FFS)

1

Dansk Journalistforbund (herunder FFS)

9

Dansk Skuespillerforbund

18

Danske Dramatikere

8

Danske Filminstruktører

8

Danske Scenografer

1

FAF

1

Performex

4

IFPI Danmark (MPO)

2

Producent Rettigheder Danmark

2

Fordelte ej udbetalte vederlag i alt
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Specifikationer 1. januar - 31. december
Henstående vederlag
Henstående vederlag udgør pr. 31. december 2019 i alt 31,1 mio. kr. og skyldes afventende fordelingsaftaler for tillægsaftaler mellem DR og Copydan Arkiv om genanvendelse af arkivproduktioner. De resterende vederlag indestår i banken,
indtil de kan fordeles.
t. kr.
Vederlagsår

Henstående

2019

7.115

2018

6.095

2017

5.860

2016

6.054

Før 2016

6.000

Henstående vederlag i alt
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