Dansk Musiker Forbund
Gennemsigtighedsrapport for året 2020
Copydan AVU‐Medier Midler
Blankbåndsmidler, Gramex
VerdensTv midler til DMF

Dansk Musiker Forbund (DMF) afgiver hermed gennemsigtighedsrapport i relation til vederlag modtaget fra
Copydan AVU, Copydan KulturPlus. Blankbåndsmidler, Gramex og VerdensTV Midler i regnskabsåret 2020.
Foreningsoplysninger:
DMF
Sank Hans Torv 26
2200 København N
CVR: 60779910
DMF er faglig organisation for musikere og ledes af hovedbestyrelsen.
Udbetaling af vederlag sker i overensstemmelse med DMFs generelle politikker for forvaltning af visse individuelle
vederlag fra Copydans av‐organisationer vedtaget af DMFs hovedbestyrelse.
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Copydan KulturPlus Midler

Dansk Musiker Forbunds generelle politikker
for forvaltning af visse individuelle vederlag fra Copydans av‐organisationer
Dansk Musiker Forbund (DMF) modtager vederlag fra Copydan AVU og Copydan Kultur Plus. DMFs
Hovedbestyrelse har i overensstemmelse med § 6, stk. 5, i Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret fastsat
følgende generelle politikker for forvaltning af disse vederlag:

Fordeling
Vederlagene fordeles individuelt mellem kollektivt medvirkende musikere, hvis medvirken i tv i optjeningsåret er
dokumenteret i overensstemmelse med Performex’ registreringer. Fordelingen skal ske uden hensyn til
musikerens organisationsmæssige tilhørsforhold. Udbetaling skal ske inden 1. oktober 2020 til de berettigedes
NemKonto.
Fradrag til kulturelle‐, sociale‐ og uddannelsesmæssige formål samt administration
Før fordeling fradrages 10% af vederlagene til kulturelle‐, sociale‐ og uddannelsesmæssige formål. DMFs
bevillingsudvalg træffer bestemmelse om anvendelsen af fradraget i overensstemmelse med Copydans vejledning
herom. Herefter fradrages DMFs administrationsomkostninger beregnet efter skønnet timeforbrug med 450
kr./time. Der beregnes ikke yderligere administrationsomkostninger.
Hensættelse til honorering af senere indkomne krav
Efter fradrag jf. ovenfor hensættes 10% af vederlagene til honorering af senere indkomne krav. 3 år efter
udgangen af optjeningsåret opløses hensættelsen og de resterende midler indgår i førstkommende
vederlagsfordeling.
Ufordelbare midler
Såfremt DMF i 3 år fra udgangen af optjeningsåret ikke har kunne udbetale fordelt vederlag til de berettigede,
skal sådanne vederlag anvendes til kulturelle‐, sociale‐ og uddannelsesmæssige formål jf. ovenfor.
Placering af midler, investering m.v.
Vederlagene skal stå på aftalekonto i et anerkendt pengeinstitut.
Valg af revisor
DMFs forvaltning revideres af Deloitte.
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Omfattede vederlag
AVU vederlag for 2020 – (2,3699% efter fordelingsaftale i Gruppe 10: Musikere/kapelmestre)
KulturPlus individuelle video vederlag kollektivt medvirkende musikere for 2020 (2,5% af spillefilmsandel samt
4,6% af tv‐andel efter fordelingsaftale mellem Fællesrådets organisationer)

Aktivitetsrapport
Dansk Musiker Forbund har haft udlodninger både på rettighedsmidler og kollektive midler i året 2020.
De kollektive midler er udloddet hen over året i forhold til ansøgninger. Modtagne rettighedsmidlerne for
vederlagsåret 2019 er udbetalt inden d. 1. oktober 2020.
Dansk Musiker Forbund og Dansk Korforbund er sammenlagt pr. 1. marts 2020, således er denne rapport
gældende for de modtagne midler for begge organisationer fra Copydan.

For så vidt angår de kollektive midler er der i 2020 udbetalt i alt kr. 1.965.405 i henhold til reglerne for kollektive
midler.
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I 2020 er der udbetalt samtlige modtagne midler for vederlagsårene 2016, 2017, 2018 og 2019 for så vidt angår
midler til rettighedshavere. Det samlet beløb udgjorde i alt kr. 1.539.926. I forbindelse med rettighedsmidlerne er
der ikke holdt 10% tilbage i hensættelse, da det ikke vurderes nødvendigt for dette vederlagsår.

Ledelsespåtegning
Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt gennemsigtighedsrapporten for regnskabsåret
01.01.2020 ‐ 31.12.2020.
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 2020 for vederlagsåret 2016 og efterfølgende år, samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020‐31.12.2020.
Gennemsigtighedsrapporten er hermed godkendt.

Hovedbestyrelsen

Søs Nyengaard
Formand

Thomas Sandberg

Henrik Jansberg

Inger Allan

Katrine Sandvad Johannsen

Jan Østergaard

Ole Albrechtsen

Jesper Løvdal

Tom Frederiksen

Stina Tølbøll Bekker

Camilla Overgaard Rasmussen

Martin Bastiansen

Benjamin Aggerbeck Woll

Per Sander Rasmussen

Erik Bekker Hansen
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København, den 8. juni 2021

Finansielle oplysninger ‐ midler vedrørende 2016 og fremefter
Midler vedrørende 2016 og fremefter (uddrag af årsrapport for 2020)

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020 til 31.12.2020

Rettighedsmidler
Copydan, AVU‐midler
Copydan, VerdensTV
Gramex, Blankbåndsvederlag

År 2019

735.758
6.686
0
742.444

813.005
89.300
26.494
928.799

425.104
1.167.548

377.709
1.306.508

‐135.613

‐124.841

1.031.935

1.181.667

‐1.539.926
‐1.965.405
‐3.505.331

‐735.875
‐112.050
‐847.925

‐2.473.396

333.742

Andel af likvider

823.655

2.370.871

Aktiver

823.655

2.370.871

Fordelte midler, ej udbetalt
Ikke fordelte midler
Passiver

53.528
770.127
823.655

0
2.370.871
2.370.871

Modtagne midler fra Copydan
Sammenlægning med Korforbundet
Netto, administrationsomkostninger
Udbetalte midler
Årets likviditetsforskydning

1.167.548
872.652
‐135.613
‐3.451.803
‐1.547.216

1.306.508

Likvidtet, primo
Årets likviditetsforskydning
Likviditet, ultimo

2.370.871
‐1.547.216
823.655

2.037.129
333.742
2.370.871

Kollektive midler
Copydan, KulturPlus
Modtagne midler i året
Netto, administrationsomkostninger
Til fordeling
Fordelte midler
Rettighedsmidler
Kollektive midler

Ikke fordelte midler

Balance pr. 31.12.2020

Pengestrømsopgørelse
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År 2020

Specifikation af Vederlagsår
Avu‐midler

VerdensTv

KulturPlus

1.150
1.120
1.051
43.720
688.717
735.758

5.923
155
169
439
0
6.686

0
0
3.180
369.513
52.411
425.104

7.073
1.275
4.400
413.672
741.128
1.167.548

‐85.460
‐11,6%

‐777
‐11,6%

‐49.377
‐11,6%

‐135.613
‐11,6%

‐91.391
‐293.430
‐929
‐635.431
‐1.021.181

‐172.893
‐173.111
‐172.741
0
‐518.745

0
0
0
0
0

‐264.284
‐466.541
‐173.670
‐635.431
‐1.539.926

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

‐486.787
‐572.976
‐380.328
‐525.314
‐1.965.405

‐486.787
‐572.976
‐380.328
‐525.314
‐1.965.405

‐1.021.181

‐518.745

‐1.965.405

‐3.505.331

Rettighedsmidler
Primo
Ændring i året
Rettighedsmidler ‐ ikke fordelt i alt

915.456
‐370.885
544.571

523.540
‐512.834
10.706

0
0
0

1.438.996
‐883.719
555.277

Kollektive midler
Primo
Ændring i året
Kollektive midler ‐ ikke fordelt i alt

0
0
0

0
0
0

1.804.527
‐1.589.677
214.850

1.804.527
‐1.589.677
214.850

544.571

10.706

214.850

770.127

‐11.397
‐5.133
‐36.998
‐53.528

0
0
0
0

0
0
0
0

‐11.397
‐5.133
‐36.998
‐53.528

‐79.994
‐293.430
4.204
‐598.433
‐967.653

‐172.893
‐173.111
‐172.741
0
‐518.745

‐486.787
‐572.976
‐380.328
‐525.314
‐1.965.405

‐739.674
‐1.039.517
‐548.865
‐1.123.747
‐3.451.803

1) Midler modtaget
Vederlagsår 2016
Vederlagsår 2017
Vederlagsår 2018
Vederlagsår 2019
Vederlagsår 2020
Midler modtaget i alt

I alt

2) Netto, administrationsomkostninger
Netto, administrationsomk i 2020
Året 2020 ‐ i procent
Rettighedsmidler
Vederlagsår 2016
Vederlagsår 2017
Vederlagsår 2018
Vederlagsår 2019
Kollektive midler
Vederlagsår 2016
Vederlagsår 2017
Vederlagsår 2018
Vederlagsår 2019
Fordelte midler
4) Midler ‐ ikke fordelt

Alle midler ‐ ikke fordelt i alt
5) Skyldige midler, ej udbetalt
Vederlagsår 2016
Vederlagsår 2018
Vederlagsår 2019
Skyldige Midler i alt
6) Midler ‐ udbetalt
Vederlagsår 2016
Vederlagsår 2017
Vederlagsår 2018
Vederlagsår 2019
Midler ‐ udbetalt i alt
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3) Midler fordelt

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

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.

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 AVU‐medier, Copydan Kulturplus, Blankbåndsmidler, Gramex og
VerdensTv‐midler.
Fordelte midler til udbetaling til rettighedshaverne og kollektive formål
Fordelte midler omfatter udbetaling til rettighedshaverne samt udbetaling af kollektiv tildelte midler.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger indeholder omkostninger administration fra Dansk Musiker Forbunds side til
dækning af kontorhold, personaleomkostninger, revision mm.
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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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.

Revisorerklæring
Konklusion
Foranstående regnskabs‐uddrag fra resultatopgørelsen for perioden 1. januar til 31. december 2020 og balancen
pr. 31. december 2020 samt yderligere specifikation, er uddraget af det reviderede årsregnskab for Dansk Musiker
Forbund ‐ Copydan Midler for regnskabsåret 2020. Uddraget er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i §23
i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Regnskabsuddraget
Regnskabsuddraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ifølge årsregnskabsloven, der er anvendt ved
udarbejdelsen af det reviderede årsregnskab for Copydan Midler. Regnskabsuddraget kan derfor ikke læses som
erstatning for det reviderede årsregnskab for Copydan Midler. 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 8. juni 2021 om årsregnskabet for
Dansk Musiker Forbund ‐ Copydan Midler.
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 8. juni 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Cvr.nr. 33 96 35 56

Eigil Hansen
Statsautoriseret revisor
MNE‐nr. mne9384
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Det er vores opfattelse, at regnskabsuddraget, der er uddraget af det reviderede regnskab for Copydan Midler i
regnskabsåret 2020, i alle væsentlige henseender er konsistent med beløb i dette regnskab, i overensstemmelse
med de grundlæggende bestemmelser i årsregnskabsloven.

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.
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