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LEDELSESBERETNING
Forvaltningsområde og juridisk struktur
Copydan Tekst & Node er en non-profit forening, der er etableret og ejet af rettighedshavere på tekstområdet. Copydan Tekst & Node giver adgang til, at uddannelsesinstitutioner og offentlige og private virksomheder kan anvende
andres tekst- og nodemateriale i forbindelse med kopiering og tilgængeliggørelse. De penge, Copydan Tekst & Node
modtager, fordeles til de rettighedshavere, hvis materiale er blevet kopieret. Pengene fordeles individuelt til den
enkelte rettighedshaver på baggrund af undersøgelser af kundernes kopieringsmønstre. Copydan Tekst & Node er på
den måde med til at sikre mulighed for ny produktion af Kunst, Viden og Underholdning til samfundet.

Ledelsesstruktur
Foreningens øverste myndighed udgøres af en generalforsamling, der årligt vælger en bestyrelse blandt rettighedshavere, der via organisationerne er medlem af foreningen. Under ”Foreningsoplysninger” forefindes en liste over
Copydan Tekst & Nodes medlemsorganisationer og repræsentanter. Bestyrelsen fører tilsyn med driften af foreningen. I det daglige ledes foreningen af en direktør, der ansættes og afskediges af bestyrelsen.
Øvrig information
Udbetaling af opkrævet og fordelt vederlag til rettighedshavere foregår én gang årligt pr. område. Den største udbetaling er i februar, hvor de opkrævede vederlag på uddannelsesområdet det forudgående kalenderår udbetales til
rettighedshaverne.
Copydan Tekst & Node har ingen andre omkostninger eller ydelser til rettighedshavere end de i noterne oplyste.
Rettighedshaverne modtager samtlige vederlag, som Copydan Tekst & Node har opkrævet på deres vegne fratrukket
de afholdte omkostninger til forvaltning.
Copydan Tekst & Node besidder ingen kapitalandele i andre selskaber.

AKTIVITETSRAPPORT
Copydan Tekst & Node
Copydan Tekst & Node indgår aftaler med uddannelsesinstitutioner, erhvervsvirksomheder, offentlig administration,
sogne, andre trossamfund og biblioteker. Aftalerne giver brugerne adgang til lovligt at kopiere værker inden for aftalens begrænsninger. Med jævne mellemrum foretages der undersøgelser af kopieringsmønsteret hos Copydan Tekst
& Nodes aftaleparter med henblik på at skaffe et datagrundlag til brug for en genforhandling af aftalerne.
Copydan Tekst & Node havde i slutningen af 2020 i alt 27 medarbejdere og 2 studentermedhjælpere. Herudover har
12 regionale konsulenter besøgt de skoler og uddannelsesinstitutioner, der blev udvalgt til at indberette deres kopiering af ophavsretligt beskyttede værker til brug for fordeling af vederlag til rettighedshaverne.
COVID 19’s indflydelse på Copydan Tekst & Node
2020 blev på mange måder et ganske anderledes år end forventet. For Copydan Tekst & Node fik det især indflydel-
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Copydan Tekst & Nodes forvaltningsområde er reguleret af Ophavsretsloven samt en række EU-direktiver og
internationale traktater – herunder Lov om Kollektiv Forvaltning. Copydan Tekst & Node er godkendt af Kulturministeriet og kan på baggrund af Ophavsretslovens aftalelicens forvalte tekstrettigheder i Danmark for alle
rettighedshavere i verden.
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se på indtægterne på eksamensområdet, idet mange af årets skriftlige eksamener blev aflyst. Som følge heraf faldt
indtjeningen fra budgetteret 4,2 mio. kr. til 1,5 mio. kr. I 2021 er det allerede meldt ud, at flere skriftlige eksamener i
foråret er aflyst.
Samtidig opstod der, pga. COVID19, et behov for at indgå midlertidige aftaler, der kunne hjælpe med at imødekomme behovet for øget digital undervisning af skoleelever og studerende. På universiteter og professionshøjskoler er
det blevet muligt at digitalkopiere ”ude af handlen” værker i deres helhed, så længe bibliotekerne på de pågældende
uddannelsesinstitutioner er lukkede. På professionshøjskolerne blev den normale kopieringsbegrænsning midlertidigt
udvidet.

Afvikling af Copydan Fællesforeningen
Copydan Tekst & Node er en del af Copydan-huset, hvor også Copydan AV-foreningerne og VISDA holder til. I
2018 startede en større omstrukturering af Copydan Fællesforeningen, hvor den fælles økonomifunktion blev lagt ud
til de enkelte foreninger, og IT-drift blev udliciteret til en ekstern leverandør. I 2020 blev den sidste del af Copydan
Fællesforeningen afviklet, hvorefter IT-udvikling også er blevet udliciteret til en ekstern leverandør. Medarbejderne i
Copydan Fællesforeningen blev i den forbindelse afskediget, og der er lavet afviklingsregnskab for foreningen.
Det indskud, som Copydan-foreningerne havde indbetalt til Copydan Fællesforeningen, er betalt retur. Herved er
Copydan Tekst & Nodes langfristede tilgodehavender faldet fra 1,8 mio. kr. til 650.000 kr. under aktiver i balancen
fra 2019 til 2020.
Pr. 31/12-2020 var det endnu ikke muligt at indbetale indefrosne feriepenge til feriefonden. Derfor er forpligtelsen
for de tidligere medarbejdere i Copydan Fællesforeningen overført til Copydan Tekst & Node. Forpligtelsen for de
indfrosne feriepenge er reguleret med 2% pr. 31/12-2020 og indregnet som anden gæld i Copydan Tekst & Nodes
passiver i balancen.
Copydan Tekst & Node, Copydan AV-foreningerne og VISDA har fortsat et samarbejde om lokaleadministration,
kantine m.m.
Nye aftaler
På baggrund af tidligere gennemførte kopiringsundersøgelser trådte der pr. 1/1-2020 flere nye aftaler i kraft.
Undersøgelserne viste et øget forbrug, og forhandlingerne førte til en stigning i prisen pr. elev på 9,3% på de almene
gymnasier og HF, på SOSU-skolerne, samt på erhvervsskoler og -gymnasier. Dette giver en øget indtjening på de
forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser, selvom der samtidig har været et fald i antallet af elever.
I 2020 blev der indgået aftaler med de nye FGU’er (Forberedende Grunduddannelser), der startede op pr. 1/8-2019.
FGU’erne er en sammenblanding af de tidligere produktionsskoler samt AVU-delen fra VUC’erne for personer under
25 år. Aftalerne blev indgået med tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at der i 2020 er en engangsindtægt for perioden
1/8-2019 til 31/12-2019.
Igangværende undersøgelser af forbrug
I 2017/18 gennemførte Copydan Tekst & Node en undersøgelse af erhvervsakademiernes kopieringsmønster.
Forhandlingerne af undersøgelsesresultatet er fortsat i gang og er ikke som forventet blevet afsluttet i 2020.
Forhandlingerne forventes at blive afsluttet i løbet af 2021.
I perioden fra 2018 og frem til og med 2021 gennemføres der successivt kopieringsundersøgelser på landets univer-

5

Penneo dokumentnøgle: XKSW6-611ZG-3BQJF-JIBHA-KFDUC-O7IBA

Også uden for studieverdenen opstod der nye behov, idet de lukkede folkebiblioteker medvirkede til, at der blev indgået en aftale, der gav onlineadgang hjemmefra til avisartikler fra aviser, som ikke længere udgives.
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siteter. Der vil løbende blive udarbejdet statistiske rapporter over det enkelte universitets kopieringsmønster.
Rapporterne danner udgangspunkt for forhandlingerne med universiteterne.
Fordeling til rettighedshaverne
Et stort udsnit af landets uddannelsesinstitutioner og offentlige virksomheder har året igennem hjulpet Copydan Tekst & Node med oplysninger om, hvad de kopierer, og der er indsamlet dokumentation for knap 52 mio.
kopierede sider. Sammen med tidligere års indsamlede kopier indgår disse i beregningen af, hvor stort et vederlag der
skal fordeles til de enkelte rettighedshavere.
Der er i starten af 2021 fordelt vederlag på 340 mio. kroner til mere end 70.000 danske og udenlandske rettighedshavere for kopiering af deres værker på skoler og andre uddannelsesinstitutioner i undervisningsåret 2019/20.

Tidspunktet for hovedudbetalingen ligger hvert år i februar, hvor vederlag fra uddannelsesinstitutionerne udbetales.
Der blev i februar 2021 udbetalt 279 mio. kr. til 17.700 danske rettighedshavere.
Fordeling og udbetaling af vederlag fra kommunale institutioner sker i maj 2021.
Omfordeling af ufordelbare midler
Copydan Tekst & Node fordeler langt de fleste vederlag individuelt til rettighedshaverne. Men på nogle områder er
det enten ikke muligt at fordele vederlagene eller at udbetale fordelte vederlag. Disse vederlag betegnes under ét som
ufordelbare midler og omfordeles efter tre år iht. generalforsamlingens beslutninger. Nogle af pengene omfordeles til
de øvrige rettighedshavere, resten udbetales kollektivt til medlemsorganisationerne.
De ufordelbare midler består af:

•

Vederlag til rettighedshavere, som ikke kan lokaliseres eller, som samlet set har mindre end 100 kr. til gode for de
seneste tre år, samt vederlag fra udenlandske søsterorganisationer, som ikke fordeler vederlag individuelt.

•

Vederlag for administrativ kopiering på erhvervsområdet og kopiering i kommunale institutioner, hvor der ikke
er et fordelingsgrundlag. I 2017 blev der første gang hensat 2,5 mio. kr. pga. manglende fordelingsgrundlag.
Halvdelen af disse penge er lagt oveni fordelingssummen til udgiverne ved udbetalingen i februar 2021. Den
anden halvdel udbetales til de autor-organisationer, der er medlem af Copydan Tekst & Node.

•

Vederlag på musikområdet hvor der ikke er et fordelingsgrundlag. I 2020 blev der udbetalt 335.000 kr. til de
autor- og udgiverorganisationer inden for musikområdet, der er medlem af Copydan Tekst & Node. De følgende
to år bliver der ligeledes udbetalt 335.000 kr. pr. år.

Fordeling på vegne af andre forvaltningsorganisationer
Copydan Tekst & Node har en løbende samarbejdsaftale med VISDA om opkrævning af vederlag på vegne af
VISDA’s rettighedshavere, som primært handler om opkrævning for billeder, der er kopieret i sammenhæng med
tekst. Copydan Tekst & Node fordeler og udbetaler disse vederlag til identificerede individuelle billedrettighedshavere. Vederlag til ikke-identificerbare billedrettighedshavere udbetales til VISDA.
Copydan Tekst & Node modtog, i hhv. 2018 og 2019, penge til fordeling fra Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS).
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Udbetaling til rettighedshaverne
Copydan Tekst & Node udbetaler fordelte vederlag på minimum 100 kr. til danske lokaliserede rettighedshavere.
Udbetaling til udenlandske rettighedshavere sker i henhold til de gensidighedsaftaler, som Copydan Tekst & Node
har med de pågældende lande.
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Den eventuelle restsum, der forfalder efter tre år, vil blive returneret til FFS. FFS har fra 2020 selv ønsket at fordele
vederlagene på vegne af UBVA, Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere.
Investeringspulje (værdipapirer)
Copydan Tekst & Node har en investeringspulje, der består af den likviditet, som kommer fra opkrævede vederlag fra
uddannelsesinstitutioner, offentlige og private virksomheder, sogne og trossamfund, samt biblioteker. De opkrævede
vederlag indestår i op til 12 måneder fra de modtages til de udbetales.

Investering af den overskydende likviditet er hensigtsmæssig af to årsager. For det første giver en placering af likviditeten som almindeligt indestående i banken et negativt afkast på grund af det negative rentemiljø, der er realiteten i
dag. For det andet er der en højere grad af sikkerhed for rettighedshaverne ved, at pengene er sikret i en investeringspulje, idet Copydan Tekst & Node står som ejere af obligationsporteføljen, hvis Jyske Bank skulle komme i økonomiske vanskeligheder.
Investeringspuljen indregnes i Copydan Tekst & Nodes regnskab til markedsværdi under aktiver i balancen i posten
værdipapirer. Udviklingen i markedet har indflydelse på årets afkast. Årets afkast indregnes under finansielle poster i
resultatopgørelsen. Ved udgangen af 2020 er investeringspuljen på 319 mio. kr. Årets afkast var negativt og beløb sig
til et minus på knap 0,8 mio. kr.
GDPR (Databeskyttelsesloven)
Copydan Tekst & Node behandler almindelige personoplysninger, CPR-nummer og lign. oplysninger for mange
tusind rettighedshavere hvert år. Dertil kommer personoplysninger om kontakter hos kunder, leverandører og samarbejdspartnere, samt persondata om medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer m.fl.
Der arbejdes kontinuerligt på at sikre, at Copydan Tekst & Node overholder alle retningslinjer, som den gældende
lovgivning på området kræver.
Fremtiden
Copydan Tekst & Node vil også i 2021 blive påvirket af den fortsatte COVID19 pandemi – primært som følge af
aflyste skriftlige eksamener på uddannelsesområdet. Derudover fortsætter arbejdet med at aftaledække områder, hvor
rettighedshaverne og uddannelsesinstitutionerne kan blive enige om forbedrede muligheder for digital kopiering,
mens der er et øget behov for online undervisning.
Skatteministeriet forventes at ville lægge moms på vederlag. Hvordan moms på vederlag bliver implementeret i den
danske lovgivning er endnu uklart. Det vides på nuværende tidspunkt heller ikke, hvornår en eventuel lovændring vil
træde i kraft. Copydan Tekst & Node følger sagen nøje.
Copydanhusets ERP-system blev opgraderet i 2020. Dette følges i løbet af foråret 2021 op med en opsplitning af
ERP-systemet, så hver Copydan forening herefter har deres eget uafhængige økonomisystem.
Copydan Tekst & Node arbejder i øjeblikket på at automatisere dele af registreringen af relevante data om det
indberettede materiale fra en række udvalgte uddannelsesinstitutioner, hvilket på sigt vil højne kvaliteten af de årlige
fordelinger.
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Copydan Tekst & Nodes bestyrelse har godkendt en investeringspolitik, der udstikker reglerne for investeringspuljen
– bl.a. at den skal bestå af obligationer med kort løbetid. Det er Jyske Capital, der på baggrund af denne investeringspolitik forvalter pengene i investeringspuljen.
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Copydan Tekst & Node har i februar 2021 meldt sig ind i Dansk Erhverv. Dette giver mulighed for at trække på
hjælp i forbindelse med HR og andre personalerelaterede områder.

REDEGØRELSE FOR DEN ØKONOMISKE UDVIKLING
Året der gik
I alt har Copydan Tekst & Node i 2020 håndteret vederlag for 390,6 mio. kr. Efter forvaltningsomkostninger og et
negativt afkast på investeringspuljen er der overført 361,2 mio. kr. til fordeling til rettighedshaverne. Administrationsprocenten for 2020 er på 7,3%. Copydan Tekst & Node anser dette resultat for værende tilfredsstillende.

Pr. 1/1-2020 trådte, som tidligere omtalt, flere nye aftaler med en stigning på 9,3% i prisen pr. elev/studerende i
kraft. Dette giver en yderligere stigning i vederlagets størrelse sammenlignet med året før.
FGU’erne blev i 2020 afregnet for andet halvår 2019. Dette er indregnet i årsregnskabet 2020.
Antallet af elever på uddannelsesinstitutionerne ser generelt ud til at være faldende i de kommende år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i en kommende årrække vil være færre elever, der starter i 0. klasse end elever, der går ud
af 9. klasse. Faldet slår også igennem på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Da Copydan
Tekst & Node afregner pr. elev, vil et fald i elevtallet betyde en nedgang i de opkrævede vederlag på uddannelsesområdet.
Omkostninger
Personaleomkostningerne består af løn, pension, regulering af feriepenge, honorar til bestyrelsen m.m.

•

Lønomkostninger er i 2020 steget i forhold til 2019, bl.a. som følge af behovet for ansættelse af to vikarer i
tidsbegrænsede stillinger.

•

Feriepengeregulering er i 2020 på knap 300.000 kr. og består af:
o
Medarbejdernes tilgodehavende feriedage på 1,3 mio. kr.
o
Indefrosne feriepenge på -1 mio. kr.
o
2% i rente af de indefrosne feriepenge på -30.000 kr.

•

Øvrige personaleomkostninger, som består af kantineordning, interne fejringer mm., er faldet i 2020, da en
stor andel af de ansatte pga. COVID 19 har arbejdet hjemmefra. Interne fejringer er blevet udsat, til disse er
forsvarlige at gennemføre.

IT- omkostninger består af omkostninger til især IT-drift og IT-udvikling, som begge er udliciteret til eksterne
leverandører. I 2018 blev IT-drift udliciteret, og i 2020 blev IT-udvikling udliciteret som konsekvens af afviklingen af
Copydan Fællesforeningen. I 2021 forventes denne post at stige, som følge af den fulde udrulning til brug af eksterne
leverandører på IT-området.
Copydan Fællesforeningen blev i 2020 fuldstændig afviklet. Alle udgifter ifm. afviklingen er indregnet i 2020 årsregnskabet. Der har i en overgangsperiode både været udgifter til den nye leverandør af IT-udvikling, samtidig med at
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Vederlag
De opkrævede vederlag er baseret på løbende aftaler med Copydan Tekst & Nodes kunder. Hvert år reguleres aftalernes pris på baggrund af udviklingen i Danmark Statistiks lønindeks for andet kvartal. Der vil derfor alt andet lige
være en stigning i vederlagets størrelse.
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forpligtelser til det tidligere personale i Copydan Fællesforeningen skulle afholdes. I 2021 vil posten Copydan Fællesforeningen falde til 0 kr.
Afskrivninger kommer fra projekter, der afskrives over flere år. I 2020 er alle tidligere projekter i regi af Copydan
Fællesforeningen straks-afskrevet, som følge af afviklingen af Fællesforeningen. I 2021 stiger afskrivningerne igen,
idet en større opgradering af økonomisystemet, der blev taget i brug i midten af 2020, kan afskrives for et fuldt år.
Samtidig er der sat en opsplitning af økonomisystemet i værk, som forventes at være afsluttet i foråret 2021, hvorefter
der kan påbegyndes afskrivninger af dette projekt.

REGNSKABETS HOVEDTAL 2020, 2019 OG 2018
(i 1.000 kr.)
2020

2019

2018

390.576

385.866

378.924

17.305
1.351
1.671
677
470
608
2.748
844
2.227
0
505
28.406

18.781
1.842
1.644
789
727
574
1.167
905
3.094
-390
815
29.948

16.104
1.908
1.517
645
684
1.268
315
864
5.033
-234
1.621
29.723

362.170

355.919

349.201

-986

-2.064

1.557

Resultat efter finansielle poster

361.183

353.855

350.758

Overført til rettighedshaverne

-361.183

-353.855

-350.758

7,3%

7,8%

7,8%

Indtægter
Vederlag
Forvaltningsomkostninger
Personaleomkostninger
Marketing
Lokaleomkostninger
Konsulenter og undersøgelser
Eksterne samarbejdspartnere
Ekstern assistance
IT-omkostninger
Øvrige omkostninger
Copydan Fællesforeningen
Omkostningsrefusion
Afskrivninger
Forvaltningsomkostninger i alt
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster

Administrationsprocent
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Finansielle poster
Finansielle poster består af afkast fra investeringspuljen og renter af indestående på bankkonti. Årets afkast fra investeringspuljen, der består af renter, kursregulering og gebyrer, var samlet negativt og beløb sig til netto -0,8 mio. kr.
Herudover kommer negative renter fra indestående på bankkonti på netto -0,2 mio. kr.
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Hovedtal i 1.000 kr.

2020

2019

2018
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Forvaltningsomkostninger
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ÅRSREGNSKAB OG
FORDELINGSREGNSKAB
LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet og fordelingsregnskabet for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 for Copydan Tekst & Node.
Årsregnskabet og fordelingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, vedtægterne og fordelingsgrundlaget samt lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, § 23, stk. 5.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse den 28. maj 2021.

København, den 28. april 2021
Ledelsespåtegningen er underskrevet digitalt:

Direktør:

Anders Kristian Rasch

Dirigent:

Henrik Dahl

BESTYRELSE:
Repræsentanter for autorer og udøvere

Repræsentanter for forlag og udgivere

Formand: Morten Rosenmeier

Næstformand: Cliff Hansen

Andreas Hemmeth

Ivan Rod

Cathrine Skovsted (fungerende medlem)

Loui Törnqvist

Mogens Blicher Bjerregård

Marianne Alenius

Morten Visby

Stig Ørskov

Niels Marthinsen

Thomas B. Wilckens

Niels Mosumgaard
Peter Adolphsen
Peter Thornvig
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Årsregnskabet og fordelingsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for 2020.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til medlemmerne i Copydan Tekst & Node
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og fordelingsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A,
vedtægter og fordelingsgrundlag samt Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, § 23, stk. 5.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab og fordelingsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, vedtægter og fordelingsgrundlaget og som
opfylder kravene i Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, § 23, stk. 5. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse
om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller
ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed
er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis,
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Vi har revideret årsregnskabet og fordelingsregnskabet for Copydan Tekst & Node for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, tilsvar
over for rettighedshaverne, noter og fordelingsoplysninger (”regnskabet”).
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•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger,
der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af
foreningens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne,
samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et
retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol,
som vi identificerer under revisionen.
København, den 28. april 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31
Jens Olsson
statsautoriseret revisor
mne 19908
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der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig
fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.
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ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR – 31. DECEMBER
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FOR ÅRSREGNSKABET
Årsregnskab og fordelingsregnskabet for Copydan Tekst & Node er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A, vedtægter, fordelingsgrundlaget, samt lov om kollektiv forvaltning af ophavsret,
§ 23, stk. 5. Herudover har foreningen valgt at udarbejde en ledelsesberetning, en pengestrømsopgørelse og yderligere
noter fra en højere liggende regnskabsklasse.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til året før.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

RESULTATOPGØRELSEN

Vederlag
Beløb opkrævet i henhold til foreningens vedtægter og aftaler, omfattende de på vegne af rettighedshaverne opkrævede vederlag, for den periode vederlagene vedrører, reguleret for hensættelser til imødegåelse af tab.
Forvaltningsomkostninger
Udgifter til brug for opkrævning, behandling og fordeling af rettighedshavernes vederlag i medfør af ophavsretsloven.
Indefrosne feriepenge er indregnet med en regulering på 2% pr. 31/12-2020.
Finansielle poster
Bankrenter, renter og kursgevinster/-tab fra investeringspuljen samt renter vedrørende tilgodehavender.
Fordeling
Årets disponible fordelingsbeløb fordeles til rettighedshaverne i henhold til de af rettighedsgrupperne fastlagte fordelingsprincipper.
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GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Vederlag indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at det indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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BALANCE

Immaterielle anlægsaktiver
IT-software målt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Software afskrives lineært i den vurderede
økonomiske levetid (3-6 år).
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes
årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Materielle anlægsaktiver
IT-udstyr, indretning af lejede lokaler, andre anlæg, driftsmateriel og inventar målt til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet
brugstid.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes
årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en
ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til brug. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.
Der foretages afskrivninger lineært over den forventede levetid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
levetider:
IT-udstyr
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-6 år
6-10 år
4 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under forvaltningsomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel
vurdering af tilgodehavender.
Tilgodehavende vederlag
Vederlag, der er opkrævet i regnskabsåret, men som er udestående pr. 31/12, samt periodiserede vederlag opkrævet i
det følgende regnskabsår, men som hidrører regnskabsåret.
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Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under forvaltningsomkostninger.
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Værdipapirer
Værdipapirer værdiansættes til kursværdien på balancedagen. Urealiserede og realiserede kursavancer/-tab på balancedagen, renter og forvaltningsgebyrer indregnes i resultatopgørelsen under posten "Finansielle poster ".
Foreningsskat og udskudt skat
Skat af årets resultat opgøres og indregnes efter bestemmelserne for brancheforeninger i fondsbeskatningsloven.
Skyldige ophavsretsvederlag
Omfatter samtlige midler til rettighedshavere inklusive årets resultat.
Gældsforpligtigelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante
resultatposter, som afskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver fratrukket
gældsforpligtelser.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver, samt ændringer i værdipapirer.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter ind- og udbetalinger til og fra rettighedshavere samt optagelse og
tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser.
Likvider
Likvider består af ”likvide beholdninger”.
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året opdelt på indbetalinger, drifts- og investeringsaktivitet og udbetalinger, årets forskydning i likvider og værdipapirer ved årets begyndelse og slutning.
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Note

2020

2019

Vederlag

1

390.575.590

385.866.391

Forvaltningsomkostninger
Omkostninger
Afskrivninger
Forvaltningsomkostninger i alt

2
3

-27.900.369
-505.434
-28.405.804

-29.133.265
-814.574
-29.947.838

362.169.786

355.918.552

-986.422

-2.063.890

Resultat til fordeling

361.183.365

353.854.662

Overført til rettighedshaverne

-361.183.365

-353.854.662

0

0

328.026.654
9.106.558
24.050.153
361.183.365

323.870.705
6.007.935
23.976.023
353.854.662

Resultat før finansielle poster
Finansielle poster

4

Årets resultat

Rettighedshavernes resultatdisponering
Hensat til individuel fordeling
Hensat til fordeling til medlemsorganisationer
Reserveret til VISDA - Visuelle rettigheder i Danmark
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BALANCEN - AKTIVER

Note

2020

2019

3

1.232.833
1.232.833

545.494
545.494

3

204.535
21.250
225.785

363.301
34.275
397.577

648.926
648.926

1.800.029
1.800.029

2.107.544

2.743.100

6

79.689.544
1.163.441
80.852.985

80.090.766
786.926
80.877.692

7

319.253.313

320.109.114

37.128.934

32.843.601

Omsætningsaktiver i alt

437.235.231

433.830.407

AKTIVER I ALT

439.342.776

436.573.507

Immaterielle anlægsaktiver
IT software
Immaterielle anlægsaktiver i alt
Materielle anlægsaktiver
IT udstyr
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver i alt
Finansielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver i alt

5

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende vederlag
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt
Værdipapirer
Likvider
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BALANCEN - PASSIVER

Note

2020

2019

8

435.804.883
435.804.883

431.903.169
431.903.169

395.393
3.142.500
3.537.893

1.453.624
3.216.713
4.670.338

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

439.342.776

436.573.507

PASSIVER I ALT

439.342.776

436.573.507

Skyldige ophavsretsvederlag
Rettighedshavere
Skyldige ophavsretsvederlag i alt
Andre gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Andre gældsforpligtelser i alt

Nærtstående parter
Eventualforpligtelser

9

10
11
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Kortfristede gældsforpligtelser
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Pengestrømme fra drift
Resultat til fordeling
Afskrivninger
Ændringer i langfristede tilgodehavender
Ændringer i tilgodehavende vederlag
Ændringer i andre tilgodehavender
Ændringer i leverandører af varer og tjenesteydelser
Ændringer i anden gæld
Vederlag fra andre organisationer
I alt pengestrømme fra drift
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Ændringer i værdipapirer
Køb af anlægsaktiver
I alt pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Fordelt til rettighedshavere
Fordelt, ej udbetalt i året
I alt pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme i alt
Likvider 1. januar
Likvider 31. december
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2020

2019

361.183.365
505.434
1.151.103
401.222
-376.515
-1.058.232
-74.213
0
361.732.164

353.854.662
814.574
21.947
1.282.870
-220.149
1.252.766
214.075
4.595.450
361.816.195

855.801
-1.020.982
-165.181

-68.209.980
-672.129
-68.882.109

-358.945.387
1.663.736
-357.281.651

-358.414.213
-11.629.099
-370.043.312

4.285.333
32.843.601
37.128.934

-77.109.225
109.952.826
32.843.601
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Note 1

Vederlag
Uddannelse
Grunduddannelser
Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser
Korte og mellemlange videregående uddannelser
Lange videregående uddannelser
Øvrig undervisning
Eksamensopgaver
Uddannelse i alt

2020

2019

167.773.624
79.779.154
45.466.358
53.874.767
5.813.475
1.522.067
354.229.445

165.818.727
76.087.178
43.161.968
54.343.394
6.041.813
4.261.881
349.714.960

16.742.802
1.829.229
1.628.082
8.138.551
4.120.209
32.458.873

16.398.436
1.793.429
1.331.421
7.983.019
3.968.066
31.474.370

3.887.272
3.887.272

4.677.061
4.677.061

390.575.590

385.866.391

Omkostninger
Gage og honorarer
Pension
Andre omkostninger til social sikring
Øvrige personaleomkostninger
Konsulenter & undersøgelser
Telekommunikation
Marketing
Administration
Eksterne samarbejdspartnere
Lokaleomkostninger
IT-omkostninger
Ekstern assistance
Copydan Fællesforeningen (IT-drift)
Omkostningsrefusion
Omkostninger i alt

2020
15.055.888
1.578.772
-141.588
811.754
677.008
229.124
1.351.141
614.606
470.172
1.670.605
2.747.921
608.465
2.226.502
0
27.900.369

2019
14.352.344
1.486.283
1.464.970
1.477.352
789.108
231.879
1.842.441
673.281
726.661
1.643.950
1.166.846
574.083
3.093.967
-389.902
29.133.265

Personaleomkostninger i alt
Heraf vederlag til bestyrelse og direktør

2020
17.304.826
1.832.046

2019
18.780.950
1.796.951

27

26

Erhverv
Kommunale område
Regionale område
Statslige område
Private erhvervsliv
Sogne
Erhverv i alt
Øvrige
Udland
Øvrige i alt
Vederlag i alt

Note 2

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

22

Penneo dokumentnøgle: XKSW6-611ZG-3BQJF-JIBHA-KFDUC-O7IBA

NOTER TIL REGNSKABET

COPYDAN TEKST & NODE

CV R 18 46 35 04

|

ÅRSRAPPORT 2020

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar
Tilgang
Aktiv under opførelse
Afgang til kostpris
Kostpris 31. december
Afskrivninger 1. januar
Afskrivninger, afgang
Årets afskrivninger
Afskrivninger 31. december
Regnskabsmæssig værdi 31. december

IT software

IT udstyr

2.452.321
1.418.811
0
-26.466
3.844.666

1.196.645
0
0
-861.061
335.584

Indretning af
lejede lokaler
268.460
0
0
-225.960
42.500

-2.304.656
26.466
-333.643
-2.611.833

-833.344
861.061
-158.766
-131.049

-234.184
225.960
-13.025
-21.250

1.232.833

204.535

21.250

Samlede afskrivninger i året

-505.434

Samlede regnskabsmæssige værdi pr. 31/12

Note 4

Finansielle poster
Renteudgifter
Renter debitorer
Afkast værdipapirer
Finansielle poster i alt

Note 5

Andre tilgodehavender
Driftskapital til Copydan Fællesforeningen
Deposita - Bryggervangen 8
Langfristede tilgodehavender i alt

Note 6

Andre tilgodehavender
Mellemregning vedrørende barselsfonden
Forudbetalinger
Andre tilgodehavender i alt

Note 7

Værdipapirer
Danske obligationer

1.458.618

2020
-210.285
10.074
-786.211
-986.422

2019
-329.950
64.310
-1.798.250
-2.063.890

2020
0
648.926
648.926

2019
1.290.000
510.029
1.800.029

2020
108.812
1.054.630
1.163.441

2019
0
786.926
786.926

2020
319.253.313

2019
320.109.114

Årets afkast af værdipapirerne kan ses i note 4 under finansielle poster
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Rettighedshavere
Rettighedshavere 1. januar

2020
431.903.169

2019
443.496.368

Årets resultat til fordeling
Resultat til fordeling
Vederlag fra andre organisationer
Årets resultat til fordeling i alt

361.183.365
0
361.183.365

353.854.662
4.595.450
358.450.112

-349.280.496
-9.664.892
-358.945.387

-352.416.840
-5.997.373
-358.414.213

1.663.736

-11.629.099

435.804.883

431.903.169

2020
25.041
1.195.676
1.618.782
222.589
80.413
3.142.500

2019
25.143
2.539.897
575.451
0
76.223
3.216.713

Fordelt til rettighedshaverne i året
Fordelt til individuelle rettighedshavere
Fordelt til medlemsorganisationer
Fordelt i året
Fordelt ej udbetalt i året
Rettighedshavere 31. december

Note 9

Anden gæld
Offentlige skatter og afgifter
Feriepengeforpligtelse
Indefrosne feriepenge
Indefrosne feriepenge Fællesforeningen
Andre skyldige omkostninger
Anden gæld i alt

Note 10

Nærtstående parter
Copydan Tekst & Nodes transaktioner med nærtstående parter består af følgende;
Nærtstående part
Copydan Fællesforeningen (FF)
VISDA - Visuelle Rettigheder i Danmark
Morten Rosenmeier, formand

Transaktion
Kontingentudgifter
Udbetaling af vederlag til rettighedshavere
Honorar for bestyrelsesarbejde som formand i
Tekst & Node
Honorar for bestyrelsesarbejde som næstformand i
Tekst & Node
Lønudbetaling

Cliff Hansen, næstformand
Anders Kristian Rasch, direktør

Note 11

Eventualforpligtelser
Foreningen har indgået leje- og leasingforpligtelser, herunder bl.a. huslejeforpligtelse og leje af IT udstyr
indkøbt hos ekstern IT leverandør pr. 31/12-2020 til 4,4 mio. kr.
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GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 1. JANUAR – 31. DECEMBER
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FOR SPECIFIKATIONER
Specifikationerne i gennemsigtighedsrapporten er opstillet i overensstemmelse med bilag 1 i Lov om kollektiv forvaltning af Ophavsret.
Anvendelsestyper og kategorier af rettigheder
Specifikationerne er delt op pr. opkrævningsområde på anvendelsestyperne eksemplarfremstilling og tilrådighedsstillelse samt fordeling af vederlag for andre organisationer. Anvendelsestyperne er anvendt til opgørelse af de
specifikationer, hvor det er muligt.

Specifikation 1: Vederlag
Består af en opgørelse af regnskabsårets opkrævne vederlag.
Specifikation 2: Finansielle poster
Består af en opgørelse af regnskabsårets finansielle poster.
Specifikation 3: Fradrag til omkostninger
Består af de administrative omkostninger til forvaltning af rettigheder. Alle omkostninger fordeles på grundlag af den
samlede omkostningsprocent beregnet som årets samlede omkostninger divideret med årets vederlag i alt.
Specifikation 4: Vederlag fordelt og udbetalt til rettighedshavere
Består af fordelte og udbetalte vederlag til rettighedshaverne i regnskabsåret. Fordelte og udbetalte vederlag er opkrævet i det forudgående regnskabsår.
Specifikation 5: Ej fordelte vederlag
Består af årets resultat, der først fordeles og udbetales året efter det pågældende regnskabsår, samt eventuel tidligere
års vederlag, der endnu ikke er fordelt til rettighedshaverne. Heri indgår henstående vederlag, hvor der ikke er et
fordelingsgrundlag. Henstående vederlag omfordeles efter 3 år iht. bestyrelsens beslutninger.
Specifikation 6: Fordelte ej udbetalte vederlag
Består af fordelte vederlag, som ikke har kunnet udbetales i regnskabsåret – herunder:

•
•
•

Vederlag til danske rettighedshavere, som ikke er lokaliserede eller hvis tilgodehavende sammenlagt de seneste tre
år er under 100 kroner
Vederlag til udenlandske rettighedshavere fra lande, hvor Copydan Tekst & Node ikke har en bilateral aftale
Vederlag til udenlandske rettighedshavere fra lande, hvor Copydan Tekst & Node har en bilateral aftale om at
beholde vederlagene i optjeningslandet

Fordelte vederlag, der ikke er udbetalt tre år efter de er opkrævet, omfordeles iht. bestyrelsens beslutninger.
Specifikation 7: Modtagne vederlag fra andre forvaltningsorganisationer
Består af vederlag modtaget i henhold til Gensidighedsaftaler med udenlandske forvaltningsorganisationer og vedrører opkrævningsområde ”udland”.
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Specifikation 8: Udbetalte vederlag til andre forvaltningsorganisationer
Består af vederlag fordelte til udenlandske rettighedshavere, og som på baggrund af Gensidighedsaftaler er udbetalt til
de pågældende udenlandske forvaltningsorganisationer. Derudover består det af vederlag, som er udbetalt til VISDA–
Visuelle rettigheder i Danmark.
Specifikation 9: Fordelinger og udbetaling på vegne af andre forvaltningsorganisationer
Består af fordeling og udbetaling på vegne af VISDA – Visuelle rettigheder i Danmark. Vederlag, der ikke kan udbetales til den enkelte rettighedshaver, udbetales til VISDA.
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Specifikation 10: Fordelte og udbetale vederlag til medlemsorganisationer
Består af fordeling og udbetaling af kollektive midler til medlemsorganisationerne, som ikke har kunnet udbetales
individuelt til den enkelte rettighedshaver.
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SPECIFIKATION 1: VEDERLAG
Opkrævede vederlag opdelt på opkrævningsområde og eksemplarfremstillingsmetode

Uddannelse
Grunduddannelser
Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser
Korte og mellemlange videregående uddannelser
Lange videregående uddannelser
Øvrig undervisning
Eksamensopgaver
Uddannelse i alt

167.773.624
79.779.154
45.466.358
53.874.767
5.813.475
1.522.067
354.229.445

Erhverv
Kommunale område
Regionale område
Statslige område
Private erhvervsliv
Sogne
Erhverv i alt
Øvrige
Udland
Øvrige i alt
Vederlag i alt

27

Eksemplarfremstilling og
tilrådighedsstillelse for
almenheden
på internettet

0

161.189

I alt
167.773.624
79.779.154
45.466.358
53.874.767
5.813.475
1.522.067
354.229.445

16.581.613
1.829.229
1.300.933
8.044.315
4.120.209
31.876.299

582.574

16.742.802
1.829.229
1.628.082
8.138.551
4.120.209
32.458.873

3.887.272
3.887.272

0
0

3.887.272
3.887.272

389.993.016

582.574

390.575.590

327.149
94.237

Penneo dokumentnøgle: XKSW6-611ZG-3BQJF-JIBHA-KFDUC-O7IBA

Eksemplarfremstilling og
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SPECIFIKATION 1: VEDERLAG
Opkrævede vederlag opdelt på opkrævningsområde

Grunduddannelser

167.773.624

Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser

79.779.154

Korte og mellemlange videregående uddannelser
Lange videregående uddannelser

53.874.767

Øvrig undervisning

5.813.475

Eksamensopgaver

1.522.067
16.742.802

Kommunale område
Regionale område

1.829.229

Statslige område

1.628.082
8.138.551

Private erhvervsliv

4.120.209

Sogne
Udland

3.887.272

28

Penneo dokumentnøgle: XKSW6-611ZG-3BQJF-JIBHA-KFDUC-O7IBA

45.466.358

COPYDAN TEKST & NODE

|

CV R 18 46 35 04

|

ÅRSRAPPORT 2020

SPECIFIKATION 2: FINANSIELLE POSTER
Finansielle poster opdelt på opkrævningsområde og eksemplarfremstillingsmetode

Uddannelse
Grunduddannelser
Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser
Korte og mellemlange videregående uddannelser
Lange videregående uddannelser
Øvrig undervisning
Eksamensopgaver
Uddannelse i alt
Erhverv
Kommunale område
Regionale område
Statslige område
Private erhvervsliv
Sogne
Erhverv i alt
Øvrige
Udland
Øvrige i alt
Vederlag i alt

29

Eksemplarfremstilling og
tilrådighedsstillelse for
almenheden
på internettet

I alt

-423.722
-201.487
-114.828
-136.064
-14.682
-3.844
-894.627

0
0
0
0
0
0
0

-423.722
-201.487
-114.828
-136.064
-14.682
-3.844
-894.627

-41.878
-4.620
-3.286
-20.316
-10.406
-80.505

-407
0
-826
-238
0
-1.471

-42.285
-4.620
-4.112
-20.554
-10.406
-81.977

-9.818
-9.818

0
0

-9.818
-9.818

-984.950

-1.471

-986.422
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SPECIFIKATION 3: FRADRAG TIL FORVALTNINGSOMKOSTNINGER
Fradrag til forvaltningsomkostninger opdelt på opkrævningsområde og eksemplarfremstillingsmetode

Uddannelse
Grunduddannelser
Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser
Korte og mellemlange videregående uddannelser
Lange videregående uddannelser
Øvrig undervisning
Eksamensopgaver
Uddannelse i alt
Erhverv
Kommunale område
Regionale område
Statslige område
Private erhvervsliv
Sogne
Erhverv i alt
Øvrige
Udland
Øvrige i alt
Vederlag i alt
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Eksemplarfremstilling og
tilrådighedsstillelse for
almenheden
på internettet

I alt

-12.201.850
-5.802.183
-3.306.680
-3.918.207
-422.803
-110.697
-25.762.419

0
0
0
0
0
0
0

-12.201.850
-5.802.183
-3.306.680
-3.918.207
-422.803
-110.697
-25.762.419

-1.205.949
-133.036
-94.614
-585.047
-299.655
-2.318.301

-11.723
0
-23.793
-6.854
0
-42.370

-1.217.671
-133.036
-118.407
-591.901
-299.655
-2.360.671

-282.714
-282.714

0
0

-282.714
-282.714

-28.363.434

-42.370

-28.405.804
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SPECIFIKATION 4: VEDERLAG FORDELT OG UDBETALT TIL RETTIGHEDSHAVERE

Fordelt til rettighedshavere

Udbetalt til rettighedshavere

158.942.576
70.979.442
43.046.782
59.917.869
5.511.650
3.878.287
342.276.606

158.945.610
71.430.970
43.011.197
59.406.833
5.483.088
4.071.362
342.349.060

8.698.123
239.563
213.220
1.065.855
3.477.503
13.694.263

7.023.281
50.051
229.143
898.491
3.609.744
11.810.710

2.974.383
2.974.383

3.121.746
3.121.746

358.945.253

357.281.516

Uddannelse
Grunduddannelser
Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser
Korte og mellemlange videregående uddannelser
Lange videregående uddannelser
Øvrig undervisning
Eksamensopgaver
Uddannelse i alt
Erhverv
Kommunale område
Regionale område
Statslige område
Private erhvervsliv
Sogne
Erhverv i alt
Øvrige
Udland
Øvrige i alt
Vederlag fordelt og udbetalt i alt
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SPECIFIKATION 4: VEDERLAG FORDELT OG UDBETALT TIL LRETTIGHEDSHAVERE
Vederlag fordeles og udbetales året efter det regnskabsår, hvori de er opkrævet

158.945.610
158.942.576

Grunduddannelser

43.011.197
43.046.782

Korte og mellemlange videregående uddannelser

59.406.833
59.917.869

Lange videregående uddannelser
Øvrig undervisning

5.483.088
5.511.650

Eksamensopgaver

4.071.362
3.878.287

Kommunale område

7.023.281
8.698.123

Regionale område

50.051
239.563

Statslige område

229.143
213.220

Private erhvervsliv

898.491
1.065.855

Sogne

3.609.744
3.477.503

Udland

3.121.746
2.974.383

Udbetalt

32
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71.430.970
70.979.442

Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser
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SPECIFIKATION 5: EJ FORDELTE VEDERLAG

Uddannelse
Grunduddannelser
Forberedende, erhvervsog ungdomsuddannelser
Korte og mellemlange videregående
uddannelser
Lange videregående uddannelser
Øvrig undervisning
Eksamensopgaver
Uddannelse i alt
Erhverv
Kommunale område
Regionale område
Statslige område
Private erhvervsliv
Sogne
Erhverv i alt
Øvrige
Udland
Øvrige i alt
Ej fordelt vederlag i alt

Tidligere år

2020

I alt

-325.956

157.477.709

157.151.753

1.586.625

71.649.723

73.236.348

664.607
650.099
1.228.381
39.241
3.842.997

41.295.139
52.815.494
3.989.098
1.407.526
328.634.689

41.959.747
53.465.593
5.217.479
1.446.767
332.477.686

14.465.369
2.641.043
2.971.416
12.115.262
257.710
32.450.800

15.418.946
1.515.668
1.349.001
6.822.067
3.848.254
28.953.935

29.884.314
4.156.710
4.320.417
18.937.329
4.105.964
61.404.735

702.543
702.543

3.594.740
3.594.740

4.297.283
4.297.283

36.996.339

361.183.365

398.179.704

Henstående vederlag
Henstående vederlag vedrører de områder, hvor der ikke er et fordelingsgrundlag pr. 31/12-2020.
Der er henstående vederlag på 670.000 kr. vedrørende musikkonservatorier (lange videregående uddannelser).
Der er henstående vederlag på 13.659.571 kr. vedrørende administrativ kopiering i kommuner, regioner, stat og
private erhvervsliv.
Der er henstående vederlag på 7.629.288 kr. vedrørende kopiering på kommunale institutioner.

33

Penneo dokumentnøgle: XKSW6-611ZG-3BQJF-JIBHA-KFDUC-O7IBA

Årets resultat fordeles og udbetales i det efterfølgende år

COPYDAN TEKST & NODE

|

CV R 18 46 35 04

|

ÅRSRAPPORT 2020

SPECIFIKATION 5: EJ FORDELTE VEDERLAG
Årets resultat fordeles og udbetales i det efterfølgende år

Grunduddannelser

157.151.753

Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser

73.236.348

Korte og mellemlange videregående uddannelser
Lange videregående uddannelser
Øvrig undervisning
Eksamensopgaver

53.465.593
5.217.479
1.446.767
29.884.314

Kommunale område
Regionale område

4.156.710

Statslige område

4.320.417
18.937.329

Private erhvervsliv
Sogne

4.105.964

Udland

4.297.283
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SPECIFIKATION 6: FORDELTE EJ UDBETALTE VEDERLAG
Vederlag fordelt og ej udbetalt i 2020 er opkrævet i 2019
Vederlag til danske rettighedshavere, som ikke er lokaliserede eller hvis tilgodehavende sammenlagt over de seneste
3 år er under 100 kr., omfordeles efter 3 år.
Vederlag til udenlandske rettighedshavere fra lande, Copydan Tekst & Node ikke har en bilateral aftale med,
omfordeles efter 3 år.

Uddannelse
Grunduddannelser
Forberedende, erhvervsog ungdomsuddannelser
Korte og mellemlange videregående
uddannelser
Lange videregående uddannelser
Øvrig undervisning
Eksamensopgaver
Uddannelse i alt
Erhverv
Kommunale område
Regionale område
Statslige område
Private erhvervsliv
Sogne
Erhverv i alt
Øvrige
Udland
Øvrige i alt
Fordelte ej udbetalte vederlag i alt

Tidligere år

2020

I alt

5.572.653

3.359.226

8.931.879

4.324.370

2.063.769

6.388.140

3.549.059
7.195.504
572.993
334.092
21.548.671

2.012.754
4.030.808
261.648
186.966
11.915.171

5.561.812
11.226.312
834.641
521.058
33.463.841

689.167
55.537
795.467
742.017
577.569
2.859.757

568.498
0
0
0
305.401
873.899

1.257.665
55.537
795.467
742.017
882.970
3.733.656

306.173
306.173

121.508
121.508

427.681
427.681

24.714.601

12.910.578

37.625.179
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SPECIFIKATION 6: FORDELTE EJ UDBETALTE VEDERLAG
Vederlag fordelt og ej udbetalt i 2020 er opkrævet i 2019

Grunduddannelser

8.931.879

Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser

6.388.140

Korte og mellemlange videregående uddannelser
Lange videregående uddannelser

11.226.312

Øvrig undervisning
Eksamensopgaver

834.641
521.058
1.257.665

Kommunale område
Regionale område

55.537

Statslige område

795.467

Private erhvervsliv

742.017

Sogne

882.970

Udland

427.681
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SPECIFIKATION 7: MODTAGNE VEDERLAG
FRA ANDRE FORVALTNINGSORGANISATIONER

Access Copyright (CA)
Bonus Copyright Access (SE)
Centre Francais d'exploitation du droit de Copier CFC (FR)
Copyright Agency Limited (AU)
Copyright Clearance Center (US)
Copyright Licensing Agency Ltd (GB)
Dramatic, Artistic and Literary Rights Organisation Ltd (ZA)
Fjølis (IS)
Kopinor (No)
Kopiosto (FIN)
Newspaper Licensing Agency media access (GB)
Osdel (GR)
Pro Litteris (CH)
Reprobel (BE)
Societá Italiana degli Autori ed Editori (IT)
Stichting Publicatie- en Repro- (NL)
VG Musikedition (DE)
VG Wort (DE)
Modtagne vederlag fra udenlandske forvaltningsorganisationer i alt

37

2020
9.085
328.768
11.541
53.537
40.586
263.897
4.211
65.386
2.725.734
6.595
21.925
27.856
222.153
35.085
10.226
717
18.019
41.950
3.887.272
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SPECIFIKATION 7: MODTAGNE VEDERLAG
FRA ANDRE FORVALTNINGSORGANISATIONER
Vedrører opkrævningsområde ”udland”

Kopinor (No)

2.725.734

Bonus Copyright Access (SE)
Copyright Licensing Agency Ltd (GB)

263.897

Pro Litteris (CH)

222.153

Fjølis (IS)

65.386

Copyright Agency Limited (AU)

53.537

VG Wort (DE)

41.950

Copyright Clearance Center (US)

40.586

Reprobel (BE)

35.085

Osdel (GR)

27.856

Newspaper Licensing Agency media access (GB)

21.925

VG Musikedition (DE)

18.019

Centre Francais d'exploitation du droit de Copier CFC (FR)

11.541

Societá Italiana degli Autori ed Editori (IT)

10.226

Access Copyright (CA)

9.085

Kopiosto (FIN)

6.595

Dramatic, Artistic and Literary Rights Organisation Ltd (ZA)

4.211

Stichting Publicatie- en Repro- (NL)

717
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SPECIFIKATION 8: UDBETALTE VEDERLAG
TIL ANDRE FORVALTNINGSORGANISATIONER

Udland
Uddannelse
Access Copyright (CA)
798.167
BASCA (GB)
804.257
Bonus Copyright Access (SE)
2.883.831
Cedro (ES)
202.782
Centre Francais d´exploitation
du droit de Copier CFC (FR)
1.119.414
Copyright Clearence Center (US)
21.738.086
Copyright Licensing Agency Ltd (GB)
15.296.758
Fjølis (IS)
48.873
Irish Copyright Licensing Agency (IE)
183.216
Kopinor (NO)
3.363.106
Kopiosto (FIN)
197.488
NLA (GB)
859.032
Osdel (GR)
31.448
PMLL (GB)
75.269
Pro Litteris (CH)
353.997
Reprobel (BE)
110.014
Societá Italiana degli Autori ed Editori (IT) 420.426
VG Musikedition (D)
293.904
VG Wort (D)
3.021.330
Udbetalte vederlag udland i alt
51.801.399

Erhverv
30.188
29.016
247.151
18.029

Øvrige
246
0
7.604
0

I alt
828.601
833.272
3.138.586
220.811

8.971
159.636
156.782
1.874
6.071
191.677
10.375
19.409
0
9.360
15.305
15.684
2.084
22.523
41.017
985.151

677
2.603
3.667
0
0
3.670
0
0
0
0
407
3.847
49
0
829
23.599

1.129.062
21.900.325
15.457.208
50.746
189.287
3.558.453
207.864
878.441
31.448
84.629
369.709
129.545
422.559
316.427
3.063.176
52.810.149

Indland
VISDA
Udbetalte vederlag indland i alt

511.355
511.355

32.059
32.059

13.722.658
13.722.658

13.179.245
13.179.245
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SPECIFIKATION 8: UDBETALTE VEDERLAG
TIL ANDRE FORVALTNINGSORGANISATIONER
Udbetalinger til andre danske og udenlandske forvaltningsorganisationer

Copyright Clearence Center (US)

21.900.325

Copyright Licensing Agency Ltd (GB)
Kopinor (NO)

3.558.453

Bonus Copyright Access (SE)

3.138.586

VG Wort (D)

3.063.176

Centre Francais d´exploitation du droit de Copier CFC (FR)

1.129.062

NLA (GB)

878.441

BASCA (GB)

833.272

Access Copyright (CA)

828.601

Societá Italiana degli Autori ed Editori (IT)

422.559

Pro Litteris (CH)

369.709

VG Musikedition (D)

316.427

Cedro (ES)

220.811

Kopiosto (FIN)

207.864

Irish Copyright Licensing Agency (IE)

189.287

Reprobel (BE)

129.545

PMLL (GB)

84.629

Fjølis (IS)

50.746

Osdel (GR)

31.448
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SPECIFIKATION 9: FORDELINGER OG UDBETALING PÅ VEGNE AF
ANDRE FORVALTNINGSORGANISATIONER
Individuel fordeling og udbetaling på vegne af VISDA - Visuelle rettigheder i Danmark

17.830.300
3.981.851
683.135
923.263
409.775
349.696
24.178.019

Erhverv
Kommunale område
Regionale område
Statslige område
Private erhvervsliv
Sogne
Erhverv i alt

473.600
0
0
0
147.700
621.300

Øvrige
Udland
Øvrige i alt

0
0

Fordelt og udbetalt på vegne af andre forvaltningsorganisationer i alt

41

24.799.319

Penneo dokumentnøgle: XKSW6-611ZG-3BQJF-JIBHA-KFDUC-O7IBA

2020
Uddannelse
Grunduddannelser
Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser
Korte og mellemlange videregående uddannelser
Lange videregående uddannelser
Øvrig undervisning
Eksamensopgaver
Uddannelse i alt
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SPECIFIKATION 9: FORDELINGER OG UDBETALING PÅ VEGNE AF
ANDRE FORVALTNINGSORGANISATIONER
Individuel fordeling og udbetaling på vegne af VISDA - Visuelle rettigheder i Danmark

Grunduddannelser

17.830.300

Korte og mellemlange videregående uddannelser

683.135

Lange videregående uddannelser

923.263

Øvrig undervisning

409.775

Eksamensopgaver

349.696

Kommunale område

473.600

Regionale område

0

Statslige område

0

Private erhvervsliv

0

Sogne
Udland

147.700
0
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SPECIFIKATION 10: FORDELTE OG UDBETALTE VEDERLAG
TIL MEDLEMSORGANISATIONER

Fordelt 2020
1.902.010
93.000
1.511.897
1.511.897
766.041
684.937
533.000
766.041
1.133.922
459.078
235.070
68.000
10.620
9.675.511

Akademikerne
BFU - Brancheforeningen for Undervisningsmidler
Dansk Forfatterforening
Dansk Journalistforbund
Dansk Komponistforening
Danske Dramatikere
Danske Forlag
Danske Populær Autorer
Danske Skønlitterære Forfattere
DJBFA / Komponister & Sangskrivere
Musikforlæggerne i Danmark
Foreningen Universitetsforlagene i Danmark
VISDA - Visuelle Rettigheder i Danmark
I alt
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Udbetalt 2020
1.902.010
93.000
1.511.897
1.511.897
388.067
322.539
533.000
388.067
1.133.922
459.078
235.070
68.000
10.620
8.557.165
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SPECIFIKATION 10: FORDELTE OG UDBETALE VEDERLAG
TIL MEDLEMSORGANISATIONER
Kollektiv fordeling og udbetaling til medlemsorganisationer

Akademikerne

1.902.010

Dansk Journalistforbund

1.511.897

Dansk Forfatterforening

1.511.897

388.067

Danske Populær Autorer

766.041

388.067

Dansk Komponistforening

766.041

322.539

Danske Dramatikere

684.937
533.000

Danske Forlag

459.078

DJBFA / Komponister & Sangskrivere
235.070

Musikforlæggerne i Danmark
BFU
- Brancheforeningen for Undervisningsmidler
Foreningen Universitetsforlagene i Danmark
VISDA
- Visuelle Rettigheder i Danmark

93.000
68.000
10.620

Udbetalt

Fordelt
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FORENINGSOPLYSNINGER
Copydan Tekst & Node
Bryggervangen 8, 2. sal
2100 København Ø
Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:
CVR-nr.:
Hjemsted:
Regnskabsår:

35 44 14 02
www.tekstognode.dk
tekstognode@copydan.dk
18 46 35 04
København
1. januar–31. december

•
•
•
•
•
•
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Medlemsorganisationer
Autorer:
• Akademikerne (UBVA)
• Danske Dramatikere
• Danske Populær Autorer
• Danske skønlitterære Forfattere
• Dansk Forfatterforening
• Dansk Journalistforbund
• Dansk Komponistforening
• DJBFA – Komponister & Sangskrivere
• VISDA – Visuelle rettigheder i Danmark
Udgivere:
BFU – Brancheforeningen for Undervisningsmidler
Danske Forlag
Danske Medier
Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter
Foreningen Universitetsforlagene i Danmark
Musikforlæggerne i Danmark

Bestyrelsen i Copydan Tekst & Node
Akademikerne: Professor, ph.d. Morten Rosenmeier (Formand)
Formand for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde
Bestyrelsesformand i Dansk Selskab for Ophavsret
Bestyrelsesformand i Forfatternes Forvaltningsselskab
Formand for Udvalget til fordeling af rådighedsbeløb til musik
Medlem af eksekutivkomiteen for Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI)
Medlem af, og juridisk rådgiver for, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Medlem af bestyrelsen i Gramex
Medlem af bestyrelsen i VISDA og Copydan Arkiv
Medlem af Foreningen Designnævnet
Medlem af styregruppen for Retslingvistisk Netværk (Reline)
Formandssuppleant i Biblioteksafgiftsnævnet
Særligt udpeget person til understøttelse af god videnskabelig praksis på Det Juridiske Fakultet
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Danske Forlag: Forlagsdirektør Alinea, Cliff Hansen (Næstformand)
Danske Dramatikere: Chefjurist Cathrine Skovsted (fungerende medlem)
Dansk Forfatterforening: Forfatter Morten Visby
Formand for Dansk Forfatterforening
Næstformand i bestyrelsen for Forfatternes Forvaltningsselskab
Formand i bestyrelsen for Hald Hovedgaard
Præsident for CEATL, Council of European Literary Translator Associations
Board member, IFFRO

Dansk Komponistforening: Niels Marthinsen
Danske Populær Autorer: Komponist, sangskriver og tekstforfatter Niels Mosumgaard
Formand for bestyrelsen i DPA
Medlem af bestyrelsen i Koda
Formand i foreningen til etablering af en sangskriverskole for kommercielle sangskrivere i Danmark
Medlem af Steering Committee for fællesorganisationen Fasttrack/CISAC for internationale standarder for metadata
i musikbranchen
Danske Skønlitterære Forfattere: Forfatter Peter Adolphsen
Formand for DSF
Dansk Kunstnerråd, bestyrelsesmedlem
Statens Kunstfond, medlem af Repræsentantskabet
DJBFA/ Komponister og sangskrivere: Sekretariatschef Andreas Hemmeth
VISDA: Freelancefotograf Peter Thornvig
Formand for bestyrelsen i VISDA – Visuelle rettigheder i Danmark
Formand for bestyrelsen i DJ: Fotograferne, Dansk Journalistforbund
Formand for bestyrelsen i DJferie, Journalisternes Feriefond
Medlem af Dansk Journalistforbunds Ophavsretsfond
Brancheforeningen for Undervisningsmidler: Thomas B. Wilckens
Næstformand Brancheforeningen for Undervisningsmidler
Ejer af Dansk Teaterforlag
Danske Medier: Administrerende direktør JP/Politikens Hus, Stig Ørskov
Formand for bestyrelsen i Danske Mediers Arbejdsgiverforening
Formand for bestyrelsen i Watch Medier
Næstformand i Danske Medier
Næstformand i World Association of News Publishers
Bestyrelsesmedlem i Dansk Arbejdsgiverforening
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Dansk Journalistforbund: Mogens Blicher Bjerregård
President of the European Federation of Journalists (EFJ), Brussels, Belgium
Member of the Supervisory Board of the European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF),
Leipzig, Germany.
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Bestyrelsesmedlem i Sydsvenska Dagbladets AB, Sydsvenska Dagbladets Försäljningsaktiebolag og BOLD Printing
Malmö AB
Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter: Redaktør, anmelder, journalist og forfatter Ivan Rod
Formand for bestyrelsen i Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter
Foreningen Universitetsforlagene i Danmark: Adm. direktør, ph.d. Marianne Alenius
Næstformand for bestyrelsen i Foreningen Universitetsforlagene i Danmark.
Medlem af bestyrelsen i Museum Tusculanums Forlag

Direktion
Direktør Anders Kristian Rasch
Bestyrelsesmedlem (IFRRO)
Medlem af valgkomiteen (IFRRO)
Revisor i Dansk Selskab for Ophavsret
Bankforbindelse
Jyske Bank
Kontonummer 5013 0001 610 003
Revision
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
DK-2900 Hellerup
CVR-NR.: 3377 1231
Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling den 28. maj 2021.
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Musikforlæggerne i Danmark: Managing Director Loui Törnqvist
Medlem af Musikforlæggernes bestyrelse
Medlem af Koda Dramatiks bestyrelse
Medlem af bestyrelsen for Koda
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