Gennemsigtighedsrapport 2019
Aktivitetsrapport

Dansk Art ist Forbund har modt aget de på s. 3-12 specificerede vederlag vedr. udnyt t elser foret aget i 2019
fra Copydan Arkiv, AVU-m edier, Kult urPlus og Verdens TV t il individuel udlodning samt m idler t il kult urelle,
sociale og uddannelsesmæssige formål fra Kult urPlus. Hert il kom mer ældre midler, som først er kommet t il
udbet aling i 2019. Individuel fordeling sker i 2020 på baggrund af den af generalforsamlingen godkendt e
fordelingspolit ik eft er bearbejdning af de indsamlede regist reringsdat a er bearbejdet . Udlodning vil blive
gennem ført senest pr. d. 30 sept em ber 2020. Forbundet har endvidere i 2019 modt aget 2018-m idler fra
Gramex, som er øremærket t il sociale, kult urelle og uddannelsesmæssige form ål. Disse midler er udloddet i
2019 men vil i stedet for nærværende rapport være om fat tet af Gramex’ rapport ering, som Dansk Art ist
Forbund bidrager t il for så vidt angår de m idler administ reret af forbundet .
Akt ivit et erne har i 2019 best ået i at forberede og gennem føre udlodningen af 2018-m idler og midler vedrøning, i overensst emmelse med lov om kollekt iv forvalt ning af ophavsret sam t at forberede rapport eringen
herom .
Alle restvederlag og hensæt telser vedr. 2016 og 2017 vil blive fordelt individuelt i 2020.

Beskrivelse af juridisk og forvaltningsmæssig struktur

Dansk Art ist Forbund er organiseret som en forening m ed en generalforsam lingsvalgt best yrelse. Ret t ighedsforvalt ningen foregår i Dansk Art ist Forbunds regi og er ikke udskilt t il en særlig enhed. Dansk Art ist
Forbunds sekret ariat forestår ret t ighedsforvalt ningen under bestyrelsens t ilsyn. Uddelinger t il udgivelse,
liveoptræden, st udierejser, uddannelse mv. varet ages af et af bestyrelsen nedsat fordelingsudvalg, som arbejder i henhold t il særlig inst ruks m ed henblik på sikre armslængde i fordelingsarbejdet , herunder særligt
at ingen m ed direkt e eller indirekt e int eresse i en given udlodning delt ager i beslut ningen herom.
Alle Dansk Art ist Forbunds akt ivit et er foregår under samme CVR-nr., og forbundet driver ikke virksomhed i
regi andre enheder og ejer/ kont rollerer heller ikke andre enheder af relevans for Dansk Art ist Forbunds rett ighedsforvalt ning.

Delrapport om fradrag til kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige formål

Der er ifølge generalforsam lingsbeslut ning fradraget 10 % af de adm inist rerede m idler t il sociale, kult urelle
og uddannelsesm æssige form ål i 2019. Det te gælder dog ikke vederlag fra Copydan Kult urPlus, hvor 1/ 3
ifølge ophavsret slovens § 39, st k. 4 er ørem ærket t il kollekt ive formål, svarende t il de form ål, der t ilgodeses
med fradragene på de øvrige om råder, hvorfor der ikke foret ages yderligere fradrag af disse m idler.
Dansk Art ist Forbund har i 2019 anvendt kr. 514.261 til sociale, kult urelle og uddannelsesmæssige formål
(incl. Kult urPlus) som fx kursusvirksom hed, st øt t e t il fest ivaler samt t iltag m ed henblik på at fremm e ret t ighedshavernes ret lige int eresser, svarende t il 69,56 %. De rest erende 30,44 % af de opgjort e fradrag t il sociale, kult urelle og uddannelsesmæssige formål påt ænkes primært anvendt t il uddelinger t il udgivelse, liveopt ræden, studierejser, uddannelse mv.
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rende t idligere år, som ent en er modt aget senere eller hvor rapport eringsdat a har krævet særlig bearbejd-

Administrationsomkostninger

Adm inist rat ionsomkost ningerne frat rækkes før fordeling af vederlag. Administ rat ionsomkost ningerne udgøres af de direkt e omkost ninger, der har været for et konkret område, samt Dansk Art ist Forbunds fællesomkost ninger, relat eret til ret t ighedsforvalt ning samt opret holdelse og udvidelse af ophavsret lige vederlag.
Fællesom kost ningerne fordeles på grundlag af de respektive vederlags forholdsmæssige andel af de samlede indkomne vederlag.
Adm inistrat ionsomkost ningerne udgør 3,96 % for Copydan Verdens TV, 8,30 % for Copydan AVU-medier,
29,17 % for Copydan Arkiv og 48,77 % for Copydan Kult urPlus af de m odt agne vederlag i 2018. Administ rat ionsprocent en for Copydan Arkiv og Kult urPlus anses for accept abel henset t il det relat ivt lave vederlag og
ikke mindst i forhold, at administ rat ionsprocent en sam let set på t værs af de adm inist rerede puljer udgør
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10,05 % af de modt agne vederlag i 2019.
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Specifikationer til rettighedsforvaltning
Copydan Verdens TV
Individuel fordeling

Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesm æssige
formål (SKU-formål)

Hensættelser

Administrationsprocent

157.042

2016-midler modt aget i 2019

26.314

Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em

32.740

Fradrag t il SKU-formål
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2016

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2018-gennem sigt ighedsrapport

5.905

Opløst hensæt t else

180.244

Til fordeling

390.434

Fordelt individuelt i 2019

341.588

5.905

48.846
Overføres som opløst hensæt t else t il 2018

48.846
-

Til SKU-fordeling

5.905

Fordelt t il SKU-form ål

5.905
-

2017

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2018-gennem sigt ighedsrapport

259.942

2017-midler modt aget i 2019

39.912

Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em

39.189

Fradrag t il SKU-formål

3.991

Hensæt t else

7.880

Til fordeling

327.172

Fordelt i 2019

270.099

Rest t il individuel fordeling i 2020

3.991
7.880

57.073
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Copydan Verdens TV - fortsat
Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesmæssige
formål (SKU-formål)

Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em t il SKU-formål

11.305

Til SKU-fordeling

15.296

Fordelt t il SKU-form ål

15.296

Rest t il SKU-fordeling

-

Hensættelser

Hensæt t else, jfr. 2018-gennem sigt ighedsrapport

178.472

Hensæt t elser t il opløsning i 2020

186.352

Administrationsprocent
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Individuel fordeling

2018

Til individuel fordeling, jfr. 2018-gennem sigt ighedsrapport
2018-midler modt aget i 2019

1.105.166
310.614

Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em

60.709

Fradrag t il SKU-formål

31.061

Hensæt t else overført fra 2016

48.846

Til individuel fordeling

1.494.274

Fordelt i 2019

1.320.532

Rest t il individuel fordeling

31.061

173.742

Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em t il SKU-formål

170.205

Til SKU-fordeling

201.266

Fordelt t il SKU-form ål

201.266

Rest t il SKU-fordeling

-

Hensæt t else, jfr. 2018-gennem sigt ighedsrapport

142.035

Hensæt t elser t il opløsning i 2021

142.035
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Copydan Verdens TV - fortsat
Individuel fordeling

Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesmæssige
formål (SKU-formål)

Hensættelser

Administrationsprocent

2019

1.325.584

Fradrag t il SKU-formål

132.558

Hensæt t else

132.558

Administ rat ionsomkost ninger
Til individuel fordeling

132.558
132.558

52.495

3,96%

1.007.973

Til fordeling t il SKU-formål

132.558

Fordelt t il SKU-form ål

132.558

Rest t il SKU-fordeling

-

Hensæt t elser t il opløsning i 2022

132.558

Formueopgørelse, Copydan Verdens TV

M ellemregning med Dansk Art ist Forbund
Hensæt t elser
Til fordeling

1.238.787
460.946
1.699.733
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M odt aget vederlag

Specifikationer til rettighedsforvaltning
Copydan AVU-medier
Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesm æssige
formål (SKU-formål)

Hensættelser

Administrationsprocent
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Individuel fordeling

2016

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2018-gennem sigt ighedsrapport
2016-midler modt aget i 2019
Fradrag t il SKU-formål

8.901
25.066
2.507

Opløst hensæt t else

52.910

Til fordeling

84.370

Fordelt individuelt i 2019

61.799

2.507

22.571
Overføres som opløst hensæt t else t il 2019

22.571
-

Til SKU-fordeling

2.507

Fordelt t il SKU-form ål

2.507
-

2017

Til individuel fordeling, jfr. 2018-gennem sigt ighedsrapport

11.063

2017-midler modt aget i 2019

26.742

Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em

1.919

Fradrag t il SKU-formål

2.674

Hensæt t else

2.866

Til fordeling

34.183

Fordelt individuelt i 2019

11.078

Rest t il individuel fordeling

23.105

2.674
2.866

6

Copydan AVU-medier - fortsat
Individuel fordeling

Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesmæssige
formål (SKU-formål)

Hensættelser

Administrationsprocent

Til SKU-fordeling

2.674

Fordelt t il SKU-form ål

2.674
-

Hensæt t else, jfr. 2018-gennem sigt ighedsrapport

54.648

Hensæt t elser t il opløsning i 2020

57.514

2018

Til individuel fordeling, jfr. 2018-gennem sigt ighedsrapport

391.936

2018-midler modt aget i 2019

26.861

Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em

63.065

Fradrag t il SKU-formål

2.686

Til individuel fordeling

479.176

Fordelt individuelt i 2019

471.964

Rest t il individuel fordeling

2.686

7.212

Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em t il SKU-formål

2.635

Til fordeling t il SKU-formål

5.321

Fordelt t il SKU-form ål

5.321

Rest t il SKU-fordeling

-

Hensæt t else, jfr. 2018-gennem sigt ighedsrapport

52.885

Hensæt t elser t il opløsning i 2021

52.885
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Til SKU-fordeling, jfr. 2018-gennem sigt ighedsrapport

Copydan AVU-medier - fortsat
Individuel fordeling

Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesmæssige
formål (SKU-formål)

Hensættelser

Administrationsprocent

M odt aget vederlag

575.171

Opløst hensæt t else vedr. 2016

22.571

Fradrag t il SKU-formål

57.517

Hensæt t else

57.517

Administ rat ionsomkost ninger

47.731

Til individuel fordeling

57.517
57.517
8,30%

434.977

Til fordeling t il SKU-formål

57.517

Fordelt t il SKU-form ål

57.517

Rest t il SKU-fordeling

-

Hensæt t elser t il opløsning i 2022

57.517

Formueopgørelse, Copydan AVU-medier

M ellemregning med Dansk Art ist Forbund

465.294

Hensæt t elser

167.916

Til fordeling

633.210

8

Penneo dokumentnøgle: OHFC6-N1Q16-HFZYI-AXF2M-8OBYY-VI705

2019

Specifikationer til rettighedsforvaltning
Copydan Arkiv
Individuel fordeling

Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesm æssige
formål (SKU-formål)

Hensættelser

Administrationsprocent

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2018-gennem sigt ighedsrapport

218.915

Hensæt t elser t il opløsning, jfr. 2018-gennemsigt ighedsrapport

34.825
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2016

253.740
Fordelt individuelt

253.740
-

2017

Til individuel fordeling, jfr. 2018-gennem sigt ighedsrapport

177.477

Fordelt individuelt i 2019

177.477
-

Hensæt t elser t il opløsning i 2020

32.666

2018

M odt aget vederlag

333.847

Fradrag t il SKU-formål

33.385

Hensæt t else
Administ rat ionsomkost ninger, frem ført jfr.
2018-gennemsigtighedsrapport

33.385

33.385

80.719

Til individuel fordeling

186.359

Fordelt individuelt i 2019

184.906

Rest t il fordeling

33.385

1.453
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Copydan Arkiv - fortsat
Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesmæssige
formål (SKU-formål)

Til fordeling t il SKU-formål

33.385

Fordelt t il SKU-form ål

33.385

Rest t il SKU-fordeling

-

Hensæt t elser t il opløsning i 2021

Hensættelser

Administrationsprocent

33.385

2019

M odt aget vederlag

335.574

Fradrag t il SKU-formål

33.557

Hensæt t else

33.557

Administ rat ionsomkost ninger

97.901

Til individuel fordeling

33.557
33.557
29,17%

170.558

Til fordeling t il SKU-formål

33.557

Fordelt t il SKU-form ål

33.557

Rest t il SKU-fordeling

-

Hensæt t elser t il opløsning i 2022

33.557

Formueopgørelse, Copydan Arkiv

M ellemregning med Dansk Art ist Forbund
Hensæt t elser
Til fordeling

172.011
99.608
271.619
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Individuel fordeling

Specifikationer til rettighedsforvaltning
Copydan KulturPlus
Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesm æssige
formål (SKU-formål)

Hensættelser

Administrationsprocent
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Individuel fordeling

2016

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2018-gennem sigt ighedsrapport
2016-midler modt aget i 2019 (ompost ering)

80.860
-

375
80.485

Hensæt t else t il opløsning
Rest t il individuel fordeling

6.908
87.393

2017

2017-midler modt aget i 2019 t il SKU-fordeling

2.791

Fordelt t il SKU-form ål

2.791

Rest t il fordeling t il SKU-form ål

-

2018

2018-midler modt aget i 2019 t il SKU-fordeling
Rest t il fordeling t il SKU-form ål, jfr. 2018-gennemsigt ighedsrapport
Til SKU-fordeling
Fordelt t il SKU-form ål
Rest t il fordeling t il SKU-form ål

213.517
7.073
220.590
21.484
199.106
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Copydan KulturPlus - fortsat
Individuel fordeling

Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesmæssige
formål (SKU-formål)

Hensættelser

Administrationsprocent

M odt aget vederlag

50.534

M odt aget via Gramex

14.451

Administ rat ionsomkost ninger

31.693

Til fordeling

33.292

Heraf t il SKU-fordeling

25.889

Til individuel fordeling

7.403

Hensæt t else
Til individuel fordeling

48,77%

25.889

740

740

6.663

Til SKU-fordeling

25.889

Fordelt t il SKU-form ål

-

Rest t il fordeling t il SKU-form ål

25.889

Formueopgørelse, Copydan KulturPlus

M ellemregning med Dansk Art ist Forbund
Hensæt t elser
Til fordeling

319.051
740
319.791

Specifikationer til rettighedsforvaltning
Samlet administrationsprocent for Verdens TV, AVUmedier, Arkiv og KulturPlus

10,05%
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2019

Ledelsespåtegning
Vi har dags dat o aflagt gennemsigt ighedsrapport en for regnskabsåret 1. januar 2019 t il 31. december 2019
for Dansk Art ist Forbund.
Gennemsigt ighedsrapport en aflægges i overensst emmelse med lov om kollekt iv forvalt ning af ophavsret §
23.
Det er vores opfat t else, at gennemsigt ighedsrapport en giver et ret visende billede af regnskabssammendraget , der er uddraget af mellemregningerne, pr. 31. december 2019.

København, den 12. juni 2020

Lena Brost røm Dideriksen

Asger Johannes St eenholdt

Formand

Næst formand

Sara Indrio Jensen

Sunniva Byvard

M arianne Von Toornburg

Helle Henning
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Bestyrelsen

Gry Lam bert sen

M ikkel Engell
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Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag
Til bestyrelsen i Dansk Artist Forbund
Konklusion

M edfølgende regnskabssammendrag, er uddraget af det reviderede årsregnskab for Dansk Art ist Forbund
for regnskabsåret 1. januar 2019 t il 31. december 2019.

Det er vores opfat t else, at regnskabssammendraget , der er uddraget af mellemregningerne, i al væsent lighed
er i overensstemmelse med årsregnskabet for Dansk Art ist Forbund for regnskabsåret 2019.

Regnskabssammendrag

skabssammendraget og vores erklæring herom kan derfor ikke læses som erst at ning for det reviderede årsregnskab og vores revisionspåt egning på årsregnskabet .
Regnskabssammendraget er alene udarbejdet med det formål at leve op t il kravene i henhold t il lov om kollekt iv forvalt ning af ophavsret § 23.

Det reviderede årsregnskab og vores revisionspåtegning på årsregnskabet

Vi har udt rykt en konklusion uden modifikat ioner i vores revisionspåt egning af 12. juni 2020 på årsregnskabet
for Dansk Art ist Forbund for 2019.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for, at regnskabssammendraget er konsist ent med det revideret årsregnskab.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udt rykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsent lige henseender er konsist ent m ed det reviderede årsregnskab for 2019 på grundlag af vores handlinger, som er udført i
overensst emmelse med ISA 810 om opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

København, den 12. juni 2020

Beierholm
St at saut oriseret Revisionspart nerselskab

Henrik Agner Hansen
St at saut . revisor
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Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves eft er årsregnskabsloven. Regn-

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.

Henrik Agner Hansen

Anna-Lena Dideriksen
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”
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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

