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Gennemsigtighedsrapport 

Aktivitetsrapport 

Dansk Artist Forbund har modtaget de nedenfor beskrevne vederlag vedr. udnyttelser foretaget i 2016 

fra Copydan Arkiv, AVU-medier, KulturPlus og Verdens TV til individuel udlodning samt midler til 

kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige formål fra KulturPlus. Individuel fordeling sker i 2017 på 

baggrund af den af generalforsamlingen godkendte fordelingspolitik efter bearbejdning af de indsam-

lede registreringsdata er bearbejdet. Udlodning vil blive gennemført senest pr. d. 30 september 2017. 

 

Aktiviteterne har i 2016 bestået i at forberede Dansk Artist Forbunds rettighedsforvaltning til lov om 

kollektiv rettighedsforvaltning, herunder ændring af forbundets vedtægter, udarbejdelse af fordelings-

politik og sikring af at administrationen lever op til de nye rapporterings- og specifikationskrav. De nye 

lovgivningsmæssige krav trådte i kraft pr. 10. april 2016, men Dansk Artist Forbund har besluttet at 

rapportere efter de nye retningslinjer for alle vederlag modtaget vedr. vederlagsåret 2016. 

 

Udlodningsarbejde foretaget i 2017 vedrørende 2016-midler, herunder midler til kulturelle, sociale og 

uddannelsesmæssige formål fra Gramex, som først udbetales ultimo juni 2017, og fradrag til udgifter 

mv., der i den forbindelse vil blive beskrevet nærmere i gennemsigtighedsrapporten for 2017. 

 

Beskrivelse af juridisk og forvaltningsmæssig struktur 

Dansk Artist Forbund er organiseret som en forening med en generalforsamlingsvalgt bestyrelse. Ret-

tighedsforvaltningen foregår i Dansk Artist Forbunds regi og er ikke udskilt til en særlig enhed. Dansk 

Artist Forbunds sekretariat forestår rettighedsforvaltningen under bestyrelsens tilsyn. 

 

Alle Dansk Artist Forbunds aktiviteter foregår under samme CVR-nr., og forbundet driver ikke virk-

somhed i regi af andre enheder og ejer/kontrollerer heller ikke andre enheder af relevans for Dansk Artist 

Forbunds rettighedsforvaltning. 

 

Fradrag til kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige formål 

Der er ikke foretaget fradrag til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i 2016. Generalfor-

samlingen tager stilling til, om der skal ske et fradrag inden udlodningen i 2017, hvilket i givet fald vil 

fremgå af gennemsigtighedsrapporten for 2017. 

 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostningerne fratrækkes før fordeling af vederlag. Administrationsomkostningerne 

udgøres af de direkte omkostninger, der har været for et konkret område, samt Dansk Artist Forbunds 

fællesomkostninger, relateret til rettighedsforvaltning samt opretholdelse og udvidelse af ophavsretlige 

vederlag. Fællesomkostningerne fordeles på grundlag af de respektive vederlags forholdsmæssige andel 

af de samlede indkomne vederlag. 
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Specifikationer til rettighedsforvaltning 

1. Copydan, Verdens TV 

Resultatopgørelse for midler vedrørende 2016 

 
 kr.  ___________ 

Modtaget vedrørende distribution 772.698  ___________ 

 

Administrationsomkostninger 52.240  ___________ 

 

Til fordeling 720.458  ___________ 

 

Resultat 0  ___________  ___________ 

 

2. Copydan, Arkiv 

Resultatopgørelse for midler vedrørende 2016 

 
 kr.  ___________ 

Modtaget vedrørende Arkiv 348.007  ___________ 

 

Administrationsomkostninger 23.528  ___________ 

 

Til fordeling 324.479  ___________ 

 

Resultat 0  ___________  ___________ 
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Specifikationer til rettighedsforvaltning 

 

3. Copydan, Kultur Plus 

Resultatopgørelse for midler vedrørende 2016 

 kr.  ___________ 

Modtaget vedrørende privatkopiering til individuel fordeling 69.076 

Modtaget vedr. privatkopiering til kollektiv fordeling, jf. ophavs- 

retslovens § 39 stk. 4 34.537  ___________ 

 103.613  ___________ 

 

Administrationsomkostninger 7.011  ___________ 

 

Til fordeling 96.602  ___________ 

 

Resultat 0  ___________  ___________ 

 

 

4. Copydan, AVU-Medier vedr. 2016 

Resultatopgørelse for midler vedrørende 2016 

 
 kr.  ___________ 

Modtaget vedrørende undervisning 475.733  ___________ 

 

Administrationsomkostninger 32.160  ___________ 

 

Til fordeling 443.573  ___________ 

 

Resultat 0  ___________  ___________ 
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Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag  

Til bestyrelsen i Dansk Artist Forbund 

Konklusion  

Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter uddrag af mellemregninger pr. 31. december 2016, 

er uddraget af det reviderede årsregnskab for Dansk Artist Forbund for regnskabsåret 2016. 

 

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af mellemregninger af det reviderede 

årsregnskab for Dansk Artist Forbund for regnskabsåret 2016, i alle væsentlige henseender er konsistent 

med dette årsregnskab, som er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse A. 

 

Regnskabsuddraget  

Regnskabsuddraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ifølge årsregnskabslovens klasse A, 

der er anvendt ved udarbejdelsen af det reviderede årsregnskab for Dansk Artist Forbund. Regnskabs-

uddraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab for Dansk Artist Forbund. 

Dette årsregnskab og regnskabsuddraget afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruf-

fet efter datoen på vores erklæring om dette årsregnskab. 

 

Regnskabsuddraget er alene udarbejdet med det formål at leve op til kravene i henhold til lov om kol-

lektiv forvaltning af ophavsret § 23. 

 

Det reviderede årsregnskab og vores revisionspåtegning deri  

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 18. maj 2017 om års-

regnskabet for Dansk Artist Forbund. 

 

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskabsuddrag af det reviderede årsregnskab i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Revisors ansvar  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabsuddraget i alle væsentlige henseender 

er konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overens-

stemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. 

 

København, den 18. maj 2017 
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