Gennemsigtighedsrapport 2021
Aktivitetsrapport

Dansk Art ist Forbund har i 2021 modt aget vederlag vedr. udnyt t elser foret aget i 2021 fra Copydan Arkiv,
AVU-medier, Kult urPlus og Verdens TV t il individuel udlodning samt midler t il kult urelle, sociale og uddannelsesm æssige form ål fra Kult urPlus. Hert il kommer ældre midler, som f ørst er kommet t il udbet aling i
2021.
Individuel fordeling sker i 2022 p å baggrund af den af generalforsamlingen godkendt e fordelingspolit ik eft er bearbejdning af de indsamlede regist reringsdat a er bearbejdet . Udlodning vil blive gennemf ørt senest
pr. d. 30. sept ember 2022.
Forbundet har endvidere i 2021 modt aget 2020-midler fra Gramex, som er ørem ærket t il sociale, kult urelle
og uddannelsesm æssige form ål. Disse midler er udloddet i 2021, men vil i st edet for n ærværende rapport

Akt ivit et erne har i 2021 best ået i at forberede og gennemf øre udlodningen af 2020-midler og midler vedr ørende t idligere år, som ent en er modt aget senere eller hvor rapport eringsdat a har kr ævet særlig bearbejdning, i overensst emmelse med lov om kollekt iv forvalt ning af ophavsret samt at forberede rapport eringen
herom.
Alle rest vederlag og hensæt t elser siden 2016 og frem vil blive fordelt individuelt i 2022.

Beskrivelse af juridisk og forvaltningsm æssig struktur

Dansk Art ist Forbund er organiseret som en forening med en generalforsamlingsvalgt 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 forest år ret t ighedsforvalt ningen under best yrelsens t ilsyn. Uddelinger t il
udgivelse, liveopt r æden, st udierejser, uddannelse mv. varet ages af et af best yrelsen nedsat fordelingsudvalg, som arbejder i henhold t il særlig inst ruks med henblik p å sikre armsl ængde i fordelingsarbejdet , herunder særligt at ingen med 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 ret t ighedsforvalt ning.

Delrapport om fradrag til kulturelle, sociale og uddannelsesm æssige form ål

Der er if ølge generalforsamlingsbeslut ning fradraget 10 % af de administ rerede midler t il sociale, kult urelle
og uddannelsesm æssige form ål i 2021. Det t e gælder dog ikke vederlag fra Copydan Kult urPlus, hvor 1/ 3
if ølge ophavsret slovens § 39, st k. 4 er ørem ærket t il kollekt ive form ål, svarende t il de form ål, der t ilgodeses
med fradragene p å de øvrige omr åder, hvorfor der ikke foret ages yderligere fradrag af disse midler.
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være omfat t et af Gramex’ rapport ering, som Dansk Art ist Forbund bidrager t il for så vidt angår de midler
administ reret af forbundet .

Dansk Art ist Forbund har i 2021 anvendt kr. 647.226 t il sociale, kult urelle og uddannelsesm æssige form ål
(incl. Kult urPlus) som fx kursusvirksomhed, st øt t e t il fest ivaler samt t ilt ag med henblik p å at fremme ret t ighedshavernes ret lige int eresser, svarende t il 84 % af de afsat t e midler. De rest erende 16 % af de opgjort e
fradrag t il sociale, kult urelle og uddannelsesm æssige form ål p åt ænkes prim ært anvendt t il uddelinger t il
udgivelse, liveopt r æden, st udierejser, uddannelse mv.

Administrationsomkostninger

Administ rat ionsomkost ningerne frat r ækkes f ør fordeling af vederlag. Administ rat ionsomkost ningerne udgøres af de direkt e omkost ninger, der har været for et konkret omr åde, samt Dansk Art ist Forbunds f ællesomkost ninger, relat eret t il ret t ighedsforvalt ning samt opret holdelse og udvidelse af ophavsret lige vederlag.
Fællesomkost ningerne fordeles p å grundlag af de respekt ive vederlags forholdsm æssige andel af de samlede indkomne vederlag.
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Administ rat ionsomkost ningerne udgør 4,31 % for Copydan Verdens TV, 6,49 % for Copydan AVU-medier,
33,559 % for Copydan Arkiv og 100,00 % for Copydan Kult urPlus af de modt agne vederlag i 2021.
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 samlet set p å t værs af de administ rerede
puljer udgør 10,80 % af de modt agne vederlag i 2021.
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Specifikationer til rettighedsforvaltning
Copydan Verdens TV
Individuel fordeling

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

Hensættelser

Administrationsprocent

Rest t il fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

6.637

2016-midler modt aget i 2021

2.504

Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em
Fradrag t il SKU-form ål
Opl øst hensæt t else

0
250

250

0

Til fordeling

8.891

Fordelt individuelt i 2021

8.891

Rest t il individuel fordeling i 2022
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2016

0

Til SKU-fordeling

250

Fordelt t il SKU-form ål

250
0

2017

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport
2017-midler modt aget i 2021
Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em
Fradrag t il SKU-form ål

2.138
71.779
0
7.178

Hensæt t else

0

Til fordeling

66.739

Fordelt individuel 2021

66.739

Rest t il individuel fordeling i 2022

7.178

0
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Copydan Verdens TV - fortsat
Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesm æssige form ål (SKU-form ål)

Til SKU-fordeling

7.178

Fordelt t il SKU-form ål

7.178

Rest t il SKU-fordeling

0

Hensættelser

Administrationsprocent
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Individuel fordeling

2018

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport
2018-midler modt aget i 2021

3.902
76.927

Fradrag t il SKU-form ål

7.693

Til individuel fordeling

73.136

Fordelt i 2021

73.136

Rest t il individuel fordeling i 2022

7.693

0

Til SKU-fordeling

7.693

Fordelt t il SKU-form ål

7.693

Rest t il SKU-fordeling

0

Hensæt t else, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

142.035

Opl øsning af hensæt t else

142.035

Hensæt t else t il senere opl øsning

0
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Copydan Verdens TV - fortsat
Individuel fordeling

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

Hensættelser

Administrationsprocent

2019

2019-midler modt aget i 2021
Fradrag t il SKU-form ål
Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em

14.056
119.018
11.902

11.902

0

Til individuel fordeling

121.172

Fordelt i 2021

121.172

Rest t il individuel fordeling i 2022
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Rest t il individuel fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

0

Til fordeling t il SKU-form ål

11.902

Fordelt t il SKU-form ål

11.902

Rest t il SKU-fordeling

0

Hensæt t else, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

132.558

Hensæt t else t il opløsning i 2022

132.558
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Copydan Verdens TV - fortsat
Individuel fordeling

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

Hensættelser

Administrationsprocent

2020

2020-midler modt aget i 2021
Fradrag t il SKU-form ål
Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em

1.124.033
388.278
38.828

38.828

139.165

Til individuel fordeling

1.612.648

Fordelt i 2021

1.417.455

Rest t il individuel fordeling i 2022
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Rest t il individuel fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

195.193

Til fordeling t il SKU-form ål

38.828

Fordelt t il SKU-form ål

38.828

Rest t il SKU-fordeling

0

Hensæt t else, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

116.547

Hensæt t elser t il opløsning 2023

116.547
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Copydan Verdens TV - fortsat
Individuel fordeling

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

Hensættelser

Administrationsprocent

M odt aget vederlag

1.134.432

Fradrag t il SKU-form ål

113.443

Hensæt t else

113.443

Opl øst hensæt t else fra 2018

142.035

Administ rat ionsomkost ninger
Til individuel fordeling
Fordelt i 2021
Rest t il individuel fordeling

113.443
113.443

48.873

4,31%

1.000.708
0
1.000.708

Til fordeling t il SKU-form ål

113.443

Fordelt t il SKU-form ål

113.443

Rest t il SKU-fordeling

0

Hensæt t else t il opløsning i 2024

113.443

Formueopgørelse, Copydan Verdens TV

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

1.195.901
362.548
1.558.449
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Specifikationer til rettighedsforvaltning
Copydan AVU-medier
Individuel fordeling

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

Hensættelser

Administrationsprocent

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

0

2016-midler modt aget i 2021

0

Frigivet fra Nat ional fordelingssyst em
Fradrag t il SKU-form ål
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2016

3.305
0

Til fordeling

3.305

Fordelt individuelt i 2021

3.305

0

0
Til SKU-fordeling

0

Fordelt t il SKU-form ål

0
0

2017

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport
2017-midler modt aget i 2021
Frigivet fra Nat ional fordelingssyst em
Fradrag t il SKU-form ål

0
0
3.349
0

Til fordeling

3.349

Fordelt individuelt i 2021

3.349

Rest t il individuel fordeling

0

0
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Copydan AVU-medier - fortsat
Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesm æssige form ål (SKU-form ål)

Til SKU-fordeling

0

Fordelt t il SKU-form ål

0

Hensættelser

Administrationsprocent
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Individuel fordeling

0
2018

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

0

2018-midler modt aget i 2021

0

Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em

0

Fradrag t il SKU-form ål

0

Til individuel fordeling

0

Fordelt individuelt i 2021

0

Rest t il individuel fordeling

0

0

Til SKU-fordeling

0

Fordelt t il SKU-form ål

0

Rest t il SKU-fordeling

0

Hensæt t else, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

52.885

Opl øsning af hensæt t else

52.885

Hensæt t else t il senere opl øsning

0

9

Copydan AVU-medier - fortsat
Individuel fordeling

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

Hensættelser

Administrationsprocent

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

0

2019-midler modt aget i 2021

0

Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em

227

Til individuel fordeling

227

Fordelt i 2021

227

Rest t il individuel fordeling i 2022

Penneo dokumentnøgle: LEVUG-XKZE1-MWP3A-D4N6E-UT6N8-7JN3X

2019

0

Til fordeling t il SKU-form ål

0

Fordelt t il SKU-form ål

0

Rest t il SKU-fordeling

0

Hensæt t else, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

57.517

Hensæt t elser t il opløsning i 2022

57.517

2020

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

450.629

2020-midler modt aget i 2021

79.916

Frigivet fra nat ionalt fordelingssyst em

28.797

Fradrag t il SKU-form ål

7.992

Til individuel fordeling

551.350

Fordelt i 2021

551.350

Rest t il individuel fordeling i 2022

7.992

0
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Copydan AVU-medier - fortsat
Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesm æssige form ål (SKU-form ål)

Til fordeling t il SKU-form ål

7.992

Fordelt t il SKU-form ål

7.992

Rest t il SKU-fordeling

0

Hensættelser

Hensæt t else, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

57.014

Hensæt t elser t il opløsning i 2023

57.014

Administrationsprocent

2021

M odt aget vederlag

689.335

Fradrag t il SKU-form ål

68.934

Hensæt t else

68.934

Opl øst hensæt t else fra 2018

52.885

Administ rat ionsomkost ninger

44.723

Til individuel fordeling
Fordelt i 2021
Rest t il individuel fordeling

68.934
68.934
6,49%

559.630
77.553
482.077

11

Penneo dokumentnøgle: LEVUG-XKZE1-MWP3A-D4N6E-UT6N8-7JN3X

Individuel fordeling

Copydan AVU-medier - fortsat
Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesm æssige form ål (SKU-form ål)

Til fordeling t il SKU-form ål

68.934

Fordelt t il SKU-form ål

68.934

Rest t il SKU-fordeling

0

Hensæt t elser t il opløsning i 2024

Hensættelser

Administrationsprocent
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Individuel fordeling

68.934

Formueopgørelse, Copydan AVU-medier

M ellemregning med Dansk Art ist Forbund

482.076

Hensæt t elser

183.465

Til fordeling

665.541
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Specifikationer til rettighedsforvaltning
Copydan Arkiv
Individuel fordeling

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

Hensættelser

Administrationsprocent
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2016

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport
Til individuel fordeling

0

Fordelt individuelt i 2021

0

Rest t il fordeling

0

Til fordeling t il SKU-form ål

0

Fordelt t il SKU-form ål

0

Rest t il SKU-fordeling

0

Hensæt t else, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

0

Hensæt t elser t il opløsning i 2020

0

2017

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport
Til individuel fordeling

0

Fordelt individuelt i 2021
Rest t il fordeling

0

Til fordeling t il SKU-form ål

0

Fordelt t il SKU-form ål

0

Rest t il SKU-fordeling

0
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Copydan Arkiv - fortsat
Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesm æssige form ål (SKU-form ål)

Hensættelser

Hensæt t else, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

0

Hensæt t elser t il opløsning i 2021

0

Administrationsprocent
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Individuel fordeling

2018

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

0

Til individuel fordeling

0

Fordelt individuelt i 2021

0

Rest t il fordeling

0

Til fordeling t il SKU-form ål

0

Fordelt t il SKU-form ål

0

Rest t il SKU-fordeling

0

Hensæt t else, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

33.385

Hensæt t elser t il opløsning i 2021

0

2019

Rest t il individuel fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

0

2019-midler modt aget i 2021

0

Fradrag t il SKU-form ål

0

Til individuel fordeling

0

Fordelt individuelt i 2021

0

Rest t il fordeling

0

0
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Copydan Arkiv - fortsat
Fordeling til sociale,
kulturelle og uddannelsesm æssige form ål (SKU-form ål)

Til fordeling t il SKU-form ål

0

Fordelt t il SKU-form ål

0

Rest t il SKU-fordeling

0

Hensættelser

Hensæt t else, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

33.557

Hensæt t elser t il opløsning i 2022

33.557

Administrationsprocent
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Individuel fordeling

2020

Rest t il fordeling, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

0

2020-midler modt aget i 2021

335.749

Fremf ørt e administ rat ionsomkost ninger fra 2020

108.272

Fradrag t il SKU-form ål

33.575

Til individuel fordeling

193.901

Fordelt individuelt i 2021

193.901

Rest t il fordeling

33.575

0

Til fordeling t il SKU-form ål

33.575

Fordelt t il SKU-form ål

33.575

Rest t il SKU-fordeling

0

Hensæt t else, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

0

Hensæt t elser t il opløsning i 2024

0
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Copydan Arkiv - fortsat
Individuel fordeling

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

Hensættelser

Administrationsprocent

M odt aget vederlag

333.686

Tilbagef ørt ufordelbare midler 2018

Overf ørt hensæt t else fra 2018

0
33.369
33.369
111.940
33.385

Til individuel fordeling

188.393

Fordelt individuelt i 2021

175.233

Fradrag t il SKU-form ål
Hensæt t else
Administ rat ionsomkost ninger

Rest t il fordeling

68.745
33.369
33.369
33,55%

13.161

Til fordeling t il SKU-form ål

102.114

Fordelt t il SKU-form ål

102.114

Rest t il SKU-fordeling

0

Hensæt t elser t il opløsning i 2024

33.369

Formueopgørelse, Copydan Arkiv

M ellemregning med Dansk Art ist Forbund

13.161

Hensæt t elser

66.926

Til fordeling

80.086
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Specifikationer til rettighedsforvaltning
Copydan KulturPlus
Individuel fordeling

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

Hensættelser

Administrationsprocent

2016-midler mdot eget i 2021 t il SKU-fordeling

375

Heraf fakt isk t il SKU-form ål

375

Til individuel fordeling

0

Fordelt individuelt i 2021

0

Rest t il individuel fordeling

0

375

Til SKU-fordeling

375

Fordelt t il SKU-form ål

375

Rest t il fordeling t il SKU-form ål
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2016

0

2017

2017-midler modt aget i 2021 t il SKU-fordeling

4

Fordelt t il SKU-form ål

4

Rest t il fordeling t il SKU-form ål

0
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Copydan KulturPlus - fortsat
Individuel fordeling

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

Hensættelser

Administrationsprocent

2018-midler modt aget i 2021 t il SKU-fordeling

0

Rest t il fordeling t il SKU-form ål, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

0

Til SKU-fordeling

0

Fordelt t il SKU-form ål

0

Rest t il fordeling t il SKU-form ål

0
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2018

2019

2019-midler modt aget i 2021

3.015

Rest t il fordeling t il SKU-form ål, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

104.094

Til fordeling

107.109

Heraf t il SKU-fordeling

107.109

107.109

Fordelt t il SKU-form ål
Rest t il fordeling t il SKU Form ål

0

Fordelt individuelt

0

Til individuel fordeling

0
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Copydan KulturPlus - fortsat

Hensæt t else, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

740

Hensæt t else opl øst i 2021

740

Rest hensæt t else

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

Hensættelser

740

0

Administrationsprocent
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Individuel fordeling

0

Til SKU-fordeling

107.849

Fordelt t il SKU-form ål

107.849

Rest t il fordeling t il SKU-form ål

0

2020

2020-midler modt aget i 2021
Rest t il fordeling t il SKU-form ål, jfr. 2020-gennemsigt ighedsrapport

236.184
2.629

Til fordeling

238.813

Heraf t il SKU-fordeling

238.813

238.813

Til SKU-fordeling

238.813

Fordelt t il SKU-form ål

147.089

Rest t il fordeling t il SKU-form ål

91.724
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Copydan KulturPlus - fortsat
Individuel fordeling

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

0

31.206

Hensættelser

Administrationsprocent

Tilbagef ørt ufordelbare midler 2018
2021-midler modt aget i 2021

30.904

Administ rat ionsomkost ninger

30.904

Til fordeling

0

Heraf t il SKU-fordeling

0

Til fordeling t il SKU-form ål

100,00%

0
31.206

Fordelt t il SKU-form ål

0

Rest t il SKU-fordeling

31.206

Formueopgørelse, Copydan KulturPlus

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

122.930
0
122.930

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

10,80%
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2021

Ledelsespåtegning
Vi har dags dat o aflagt gennemsigt ighedsrapport en for regnskabsåret 1. januar 2021 t il 31. december 2021
for Dansk Art ist Forbund.
Gennemsigt ighedsrapport en afl ægges 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 2021.

København, den 18. maj 2022

Sara Indrio Jensen

Asger Johannes St eenholdt

Formand

Næst formand

M arianne Lewandow ski

Sunniva Byvard
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Bestyrelsen

Gry Lambert sen

Brian Risberg
Enggaard Clausen

Helle Henning

Bet ina Følleslev
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Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag
Til bestyrelsen i Dansk Artist Forbund
Konklusion

M edf ølgende regnskabssammendrag, er uddraget af det reviderede årsregnskab for Dansk Art ist Forbund
for regnskabsåret 1. januar 2021 t il 31. december 2021.

Det er vores opfat t else, at regnskabssammendraget , der er uddraget af mellemregningerne, i al v æsent lighed
er i overensst emmelse med årsregnskabet for Dansk Art ist Forbund for regnskabsåret 2021.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kr æves eft er årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og vores erkl æring herom kan derfor ikke l æses som erst at ning for det reviderede årsregnskab og vores revisionsp åt egning p å årsregnskabet .
Regnskabssammendraget er alene udarbejdet med det form ål 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 revisionsp åt egning af 7. april 2022 p å årsregnskabet
for Dansk Art ist Forbund for 2021.

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 v æsent lige henseender er konsist ent med det reviderede årsregnskab for 2021 p å grundlag af vores handlinger, som er udf ørt i
overensst emmelse med ISA 810 om opgaver vedr ørende afgivelse af erkl æring om regnskabssammendrag.

København, den 18. maj 2022

Beierholm
St at saut oriseret Revisionspart nerselskab

Henrik Agner Hansen
St at saut . revisor
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