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1. Introduktion
Performex vil med denne gennemsigtighedsrapport give oplysninger om foreningens aktiviteter primært i relation til 
vederlag fra Copydan Verdens TV og Copydan Arkiv modtaget, fordelt og udbetalt vedr. vederlagsåret 2018 samt 
foreningens struktur og finansielle oplysninger for 2019. Herudover vil gennemsigtighedsrapporten give oplysninger 
om årets øvrige aktiviteter vedr. udbetaling af opsamlinger for Copydan Verdens TV og Copydan Arkiv herunder 
udbetaling af midler fra Arkivpakke 1. 

Performex arbejder for at nå ud til så mange rettighedshavere som muligt og bestræber sig på at holde 
driftsomkostningerne så lave som muligt, så vederlagene går i videst muligt omfang til rettighedshaverne. 

 
Gennemsigtighedsrapporten vil ikke indeholde delrapport om fradrag til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige 
formål eller oplysning om enheder, der ejes eller kontrolleres, da Performex ikke har aktiviteter af den art. 

Nærværende gennems
generalforsamling d. xx 2020. 
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2. Om Performex 
2.1 Data om foreningen  

Performex 
CVR: 33350635 
www.performex.dk 
 
Adresse: 
Performex daglige administration varetages af DMF og DAF i fællesskab, hvorfor Performex kan kontaktes via 
begge nedenstående adresser. Performex cvr.nr er registreret med DAFs adresse.  
 
c/o DMF 
Skt. Hans Torv 26, 4. 
2200 Kbh N 
Tlf. 35 240 240 
 
c/o DAF 
Dronningensgade 48, 4. 
1420 Kbh K 
Tlf. 33 32 66 77 
 
 

2.2 Stiftelse og ejerkreds 
 
Performex er en forening, som blev stiftet sommeren 2008 af nedenstående foreninger for at sikre alle 
musikudøvere (musikere, sangere m.fl.) deres vederlag for retransmission mv. på lige vilkår og baggrund af deres 
faktiske medvirken. Performex er organiseret som forening med en generalforsamlingsvalgt bestyrelse. 
 

-
foreninger på et ikke-erhvervsmæssigt grundlag. 
 
Performex  ejerkreds udgøres af: 
 
- Dansk Artist Forbund 
- Dansk Musiker Forbund 
- Dansk Solistforbund 
- Solistforeningen af 1921 
- Dansk Organist og Kantor Samfund  
- Dansk Korforbund 
- Dansk Kapelmesterforening 
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2.3 Beskrivelse af juridisk og forvaltningsmæssig struktur 

2.3.1 Performex bestyrelse og ledelsesansvar 
Performex ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvoraf både Dansk Artist Forbund og Dansk Musiker 
Forbund indstiller to medlemmer. Det sidste medlem indstilles i fællesskab af Solistforeningen af 1921, Dansk 
Solistforbund, Dansk Korforbund, Dansk Kapelmesterforening og Dansk Organist og Kantor Samfund. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen til generalforsamlingen. 

Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om den daglige administration, men generalforsamlingen er Performex  
øverste myndighed. De juridiske rammer fremgår af Performex  vedtægter, der er godkendt af generalforsamlingen 
d. 24. november 2016. Vedtægterne er offentligt tilgængelige på www.performex.dk. 

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde for hvert kalenderår med et formandskab, bestående af 
en formand og en næstformand, der skal afspejle en repræsentation af henholdsvis kollektivt arbejdende kunstnere 
og individuelt arbejdende kunstnere. 

Performex har afholdt tre bestyrelsesmøder og en generalforsamling i 2019. Performex  administration har 
herudover løbende holdt bestyrelsen informeret om årets udbetalinger og aktiviteter.  

2.3.2 Administration 
Performex  administration varetager fordelingen og udbetalingen af vederlag for distribution, digitale tjenester, 
arkivudnyttelser mv. i samarbejde med Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund, som Performex har indgået 
samarbejdsaftale med. Performex har indgået aftale med Gramex om fordelingen og udbetalingen af vederlag for 
retransmission af fonogrammer i radio. De vederlag, som Performex administrerer, er opkrævet af Copydan hos 
brugerne.  

2.3.3. Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger fratrækkes før fordeling af vederlag.  

Administrationsomkostningerne udgøres af de direkte omkostninger, der så vidt muligt henføres til det relevante 
rettighedsområde, og fællesomkostningerne, som fordeles mellem rettighedsområderne på grundlag af de 
respektive vederlags forholdsmæssige andel af de samlede indkomne vederlag. 
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3. Fordelingsgrundlag
3.1 Rettighedshaverdefinition  
Rettighedshaverne er de professionelle musikudøvende kunstnere, hvis præstationer danner grundlag for 
udnyttelsesvederlagene. 

3.2 Fordelingsprincipper og registreringsgrundlag VerdensTV 
VerdensTV-vederlag omfatter indgåede vederlag for 2018 indbetalt af Copydan VerdensTV som betaling for 
udnyttelser foretaget i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018.  

Vederlaget fordeles individuelt efter fradrag af administrationsomkostninger og hensættelser til imødegåelse af 
indenlandske og udenlandske krav. Der fradrages i øvrigt til fonogrammer, som fordeles og udbetales via Gramex i 
henhold til aftale mellem Gramex og Performex, samt til Arkiv for retransmission mv. af flowudnyttelser. 

Vederlagene beregnes i forhold til honorarer excl. feriepenge på grundlag af rettighedshavernes indsendte 
kontrakter samt honorarlister mv.  

Enhver rettighedshaver er forpligtet til at fremlægge dokumentation for, at vedkommende er berettiget til at 
modtage vederlag, og at rettighederne ikke er overdraget til producenten/TV-stationen. Er der ikke fremlagt korrekt 
dokumentation, udbetales der ikke vederlag til rettighedshaveren. 

Vederlag vedr. Start Forfra 
Performex har valgt at fordele vederlag vedrørende Start Forfra på basis af samme registreringsgrundlag som de 
vederlag, der vedrører flow. Dette valg er taget, da der ikke eksisterer et fyldestgørende datagrundlag for de digitale 
ud
vurderingen, at honorarstørrelsen, som rettighedshaveren indgår i fordelingen med, som udgangspunkt afspejler 
både opgaven og graden af udnyttelse af rettighederne på diverse platforme. Valget af at have samme 
fordelingsprincip for puljerne bevirker også, at administrationsbyrden holdes nede, så vederlagene i videst mulige 
omfang går direkte til rettighedshaverne. Performex vælger derfor ikke at splitte puljerne op i de finansielle 
oplysninger i nærværende gennemsigtighedsrapport, da det hverken vil bidrage til mere gennemsigtighed eller vil 
afspejle den måde, Performex fordeler puljerne på. 

Fordelingsplanen for VerdensTV er godkendt på generalforsamlingen d. 24. juni 2019. 

3.3 Fordelingsprincipper og registreringsgrundlag ARKIV 
Arkiv-vederlag omfatter indgåede vederlag for 2018 indbetalt af Copydan Arkiv som betaling for udnyttelser i 

8 til 31. december 2018. 

Datagrundlaget for fordelingen af Arkiv-
mellem DR og Copydan Arkiv. Performex 

fordeler således Arkiv-vederlagene på baggrund af kvartalsmæssige rapporter fra DR. Performex arbejder derefter 
videre med berigelse af data indenfor udsendelser indeholdende musik og identificere rettighedshavere, der er 
nævnt i arkivrapporteringen.  

Vederlaget fordeles individuelt efter fradrag af administrationsomkostninger og hensættelser til imødegåelse af 
indenlandske og udenlandske krav. Der fradrages i øvrigt til fonogrammer, som fordeles og udbetales via Gramex i 
henhold til aftale mellem Gramex og Performex.  
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I forbindelse med udbetaling af rettighedsvederlag for udnyttelser vedrørende DR Arkiv kan Performex udbetale 
arkivvederlag kollektivt til en juridisk person, som repræsenterer rettighedshaverne fx en orkesterforening, såfremt 
individuel udbetaling ikke er mulig, eller hvis det vil kræve uforholdsmæssig stor indsats at identificere individuelle 
rettighedshavere ud fra den givne rapportering fra DR. 

Fordelingsplanen for ARKIV er godkendt på generalforsamlingen d. 24. juni 2019. 

3.4 Udbetaling og indberetning til SKAT 
Vederlag udbetales direkte til den enkelte rettighedshaver. Udbetalingen sker til NemKonto knyttet til 
rettighedshaverens cpr-nummer, medmindre anden udbetalingsform er aftalt med rettighedshaveren. De udbetalte 
vederlag indberettes til SKAT som B-indkomst med AM-bidragspligt. 
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4. Aktivitetsrapport 2019
Performex har haft aktiviteter i 2019 i form af udlodninger på hhv. TV-distribution 2018 og Arkiv 2018, en række 
mindre udlodninger ifm. opsamlinger af krav indkommet efter den almindelige indsendelsesfrist samt udlodning af 
Arkivpakke 1. 

Performex har haft flere mindre udlodningsrunder i hhv. marts, maj, november og december udover årets store 
udlodninger ved udgangen af september måned. 

Performex  aktiviteter i 2019 beskrives nærmere i følgende afsnit. 

4.1 Vederlag for VerdensTV 

Udbetaling af opsamlinger for VerdensTV 
Performex har i løbet af året udbetalt flere mindre opsamlinger som følge af bl.a. efteranmeldelser fra 
rettighedshavere vedr. udsendelser i hhv. 2015, 2016 og 2017. Se resultatopgørelse i afsnit 5.   

Udbetaling af VerdensTV 2018 
VerdensTV-vederlagene for 2018 blev udbetalt ved udgangen af september 2019 

Herudover blev der udbetalt mindre opsamlinger af VerdensTV-vederlagene for 2018 i 
november og december 2019. Fordelingsplanen med de i pkt. 3.2 beskrevne fordelingsprincipper blev godkendt af 
generalforsamlingen. Se resultatopgørelse i afsnit 5.   

4.2 Vederlag for ARKIV 

Udbetaling af opsamlinger for ARKIV 2015, 2016 og 2017 
Der er i 2019 blevet udbetalt flere opsamlinger for Arkiv i takt med, at Performex har identificeret flere 
rettighedshavere. Udfordringen ved datagrundlaget for ARKIV er, at alle rettighedshavere skal identificeres og 
suppleres med bl.a. udbetalingsoplysninger for, at det er muligt at udbetale. Det er en tidskrævende opgave, der 
kræver manuel håndtering for at få fat i rettighedshaverne og få de rette oplysninger og dokumentation. Det drejer 
sig både om nulevende rettighedshavere og arvinger til afdøde rettighedshavere. Performex har i 2019 udbetalt 
arkivvederlag for 2015, 2016 og 2017 som følge af indsatsen med at identificere rettighedshavere. Performex 
fortsætter arbejdet med at efterlyse rettighedshavere via hjemmesiden, annoncer og via organisationerne i 
ejerkredsen samt aktivt identificere rettighedshavere via research. 

Udbetaling af Arkivpakke 1 
I 2019 udbetalte Performex vederlag fra Arkivpakke 1.  

Udbetaling af ARKIV 2018 
Vederlagene for Arkiv 201

december 2019. Se resultatopgørelse i afsnit 5. 



8 

4.3 Vederlag for radio samt udgivne lydoptagelser 

Vederlag for radio samt udgivne lydoptagelser (Copydan VerdensTV og Copydan Arkiv) 
Performex har indgået en aftale med Gramex, der omhandler de vederlag, som Performex modtager fra Copydan 
VerdensTV og Copydan Arkiv: 

 Vederlag for retransmission i radioen af udgivne lydoptagelser opkrævet via Copydan VerdensTV 
 10 % af vederlagene for retransmission på tv af udgivne lydoptagelser opkrævet via Copydan VerdensTV 
 10 % af vederlagene for udnyttelse af udgivne lydoptagelser, der indgår i arkivproduktioner opkrævet via 

Copydan Arkiv. 

Gramex fordeler disse vederlag  og 
udgivne lydoptagelser i tv. Fordelingskriterierne for arkivvederlagene fastlægges af Gramex og Performex i 
fællesskab. Grundet forhandlinger om de ændrede aftalevilkår bliver udbetalingen af vederlagene forsinket. Gramex 
forestår udbetalingen af ovenstående vederlag samt indberetter til SKAT. 
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5. Finansielle oplysninger 2019
Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt gennemsigtighedsrapporten for regnskabsåret 01.01.2019-
31.12.2019. 

Gennemsigtighedsrapporten aflægges i overensstemmelse med kravene i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. 

Det er vores opfattelse, at gennemsigtighedsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 for vederlagsåret 2016 og efterfølgende år, samt af resultatet af 
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019-31.12.2019. 

Gennemsigtighedsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, den xx 2020 

Bestyrelse 

Anders Laursen  Lena Brostrøm Dideriksen  Chresten Speggers 
formand   næstformand 

Thomas Søemod   Morten Madsen 
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Anvendt regnskabspraksis 

Gennemsigtighedsrapporten er aflagt i overensstemmelse med kravene i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, 
og er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

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  

Modtagne midler  
Modtagne midler omfatter midler fra Copydan Verdens TV, Copydan Radio, Copydan Arkiv og Musikvideo midler.  

Fordelte midler til udbetaling til rettighedshaverne  
Fordelte midler omfatter udbetaling til rettighedshaverne samt udbetaling af radiomidler.  

Administrationsomkostninger  
Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til kontorhold samt diverse administrationsomkostninger., 
samt personaleomkostninger, som omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for 
foreningens medarbejdere.  

Balancen  

Andel af likvider  
Andel af likvider omfatter andel af likvider fra 2016 og frem.  

Fordelte midler, ej udbetalt  
Fordelte midler ej udbetalt omfatter midler som er fordelt tidligere, men endnu ikke er blevet udbetalt på 
balancedagen.  

Ikke fordelte midler  
Ikke fordelte midler omfatter midler som ikke er blevet fordelt endnu. 
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Resultatopgørelse for perioden 01.01.2019 til 31.12.2019 
       

   År 2019  År 2018  
       

Copydan, Verdens TV   16.904.563  16.533.020  
Copydan, Radio   2.689.882  3.686.946  
Copydan, Arkiv   7.346.089  18.132  
Musikvideo midler   90.725  654.679  
   27.031.259   20.892.777  
       
Netto, administrationsomkostninger   -1.598.896   -1.685.597  
       
Til fordeling   25.432.363  19.207.180         
Fordelte midler       
Copydan, Verdens TV   -7.844.160  -12.115.498  
Copydan, Radio   -7.421.709  0  
Copydan, Arkiv   -3.966.699  -3.730.751  
Musikvideo midler   0  0  
   -19.232.568   -15.846.249  
       
Ikke fordelte midler   6.199.795  3.360.931  
       

Balance pr. 31.12.2019       
       
Andel af likvider   38.142.508  29.180.233  
       
Aktiver   38.142.508  29.180.233  
       
Fordelte midler, ej udbetalt   3.119.122  2.595.828  
Ikke fordelte midler   35.023.386  26.584.405  
Passiver    38.142.508   29.180.233  
       

Pengestrømsopgørelse       
       
Modtagne midler fra Copydan   27.031.259  20.892.777  
Netto, administrationsomkostninger   -1.598.896  -1.685.597  
Udbetalte midler   -16.470.087   -14.836.173  
Årets likviditetsforskydning   8.962.275  4.371.007  

       
Likvidtet, primo   29.180.233  24.809.227  
Årets likviditetsforskydning   8.962.275  4.371.006  
Likviditet, ultimo   38.142.508   29.180.233  
       

Bestyrelsens vederlag       
       
Bestyrelsen modtager ikke vederlag for deres arbejde i Performex's bestyrelse.  
Det skal oplyses, at følgende i bestyrelsen har modtaget rettighedsmidler i året 2019: 
       

Lena Brostrøm Dideriksen 3.426 kr.      
         Anders Laursen      2.349 kr.      
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Specifikation af Vederlagsår 

 Verdens TV  Radio  Arkiv  Musikvideo  I alt 
          

1)  Midler modtaget 
         

Vederlagsår 2016 297.392  148  0  0  297.540 
Vederlagsår 2017 593.801  13.442  0  0  607.243 
Vederlagsår 2018 3.714.970  453.920  3.663.569  0  7.832.459 
Vederlagsår 2019 12.298.400  2.222.372  3.682.520  90.725  18.294.017 
Midler modtaget i alt 16.904.563  2.689.882  7.346.089  90.725  27.031.259 

          
2)  Netto, administrationsomkostninger 

        
Netto, administrationsomk i 2019 -1.114.553  0  -484.343  0  -1.598.896 

Året 2019 - i procent 6,6%  0,0%  6,6%  0,0%  6,6% 
          

3)  Midler fordelt 
         

Vederlagsår 2016 -50.545  -381.896  -58.600  0  -491.041 
Vederlagsår 2017 -203.522  -3.926.242  -226.295  0  -4.356.059 

Vederlagsår 2018 -7.590.093  -3.113.571  -3.681.804  0  
-

14.385.468 
Vederlagsår 2019 0  0  0  0  0 

Midler fordelt i alt -7.844.160  -7.421.709  -3.966.699  0  
-

19.232.568 
          

4)  Midler - ikke fordelt 
         

Primo 18.078.379  6.781.562  609.000  1.755.754  27.224.695 
Ændring i året 9.060.403  -4.731.827  3.379.390  90.725  7.798.691 
Midler - ikke fordelt i alt 27.138.782  2.049.735  3.988.390  1.846.479  35.023.386 

          
5)  Skyldige midler, ej udbetalt 

         
Vederlagsår 2016 -40.874  0  -2.508.192  0  -2.549.067 
Vederlagsår 2017 -44.885  0  -1.876  0  -46.761 
Vederlagsår 2018 0  0  0  0  0 
Vederlagsår 2019 0  0  0  0  0 
Skyldige Midler i alt -85.760  0  -2.510.068  0  -2.595.828 

          

6)  Midler - udbetalt 
         

Vederlagsår 2016 -39.373  -381.896  893.543  0  472.273 
Vederlagsår 2017 -158.637  -3.926.242  -224.419  0  -4.309.298 

Vederlagsår 2018 -7.590.093  -3.113.571  -3.681.804  0  
-

14.385.468 
Vederlagsår 2019 0  0  0  0  0 

Midler - udbetalt i alt -7.788.103  -7.421.709  -3.012.681  0  
-

18.222.493 
          

Finansielle oplysninger                    
Performex har udelukkende sine midler placeret som indestående i pengeinstitutter.    
Der er ikke foretaget investeringer i værdipapirer eller anden form for investering.     
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6. Revisorerklæring
Til Performex 

Konklusion 
Foranstående regnskabs-uddrag fra side 11-12 for resultatopgørelsen for perioden 1. januar til 31. december 2019 
og balancen pr. 31. december 2019 samt yderligere specifikation, er uddraget af det reviderede årsregnskab for 
Performex for regnskabsåret 2019. Uddraget er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i §23 i lov om kollektiv 
forvaltning af ophavsret. 

Det er vores opfattelse, at regnskabsuddraget, der er uddraget af det reviderede regnskab for Performex for 
regnskabsåret 2019, i alle væsentlige henseender er konsistent med beløb i dette regnskab, i overensstemmelse med 
de grundlæggende bestemmelser i årsregnskabsloven. 

Regnskabsuddraget 
Regnskabsuddraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ifølge årsregnskabsloven, der er anvendt ved 
udarbejdelsen af det reviderede årsregnskab for Performex. Regnskabsuddraget kan derfor ikke læses som 
erstatning for det reviderede årsregnskab for Performex. Dette regnskab og regnskabsuddrag afspejler ikke 
indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om dette regnskab. 

Det reviderede årsregnskab og vores revisionspåtegning deri 
Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af  /    2019 om årsregnskabet for 
Performex. 

Ledelsens ansvar for regnskabsuddrag 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskabsuddrag i overensstemmelse med kravene i § 23 i Lov om 
kollektiv forvaltning af ophavsret. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt dette regnskabsuddrag i alle væsentlige henseender er 
konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med 
ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. 

København, den  


