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Copydan Tekst & Node er en privat virksomhed, 
der er etableret og ejet af rettighedshavere på 
tekstområdet. Copydan Tekst & Node giver ad-
gang til, at uddannelsesinstitutioner og offentli-
ge og private virksomheder kan anvende tekst- 
og nodemateriale i forbindelse med kopiering 
og tilgængeliggørelse. 

Formålet med denne vejledning er at orientere 
medlemsorganisationerne om de forpligtelser, 
der er gældende, når medlemsorganisatio-
nerne har påtaget sig ansvaret for at foretage 
fordeling af vederlag. Endelig behandler vejled-
ningen medlemsorganisationernes mulighed 
for at foretage fradrag i vederlag. 

De penge, som Copydan Tekst & Nodes kunder 
betaler for en aftale, bliver fordelt videre til de 
rettighedshavere, hvis materiale kopieres. For-
delingen af vederlag til rettighedshaverne kan 
ske på forskellig vis, hvilket beskrives i denne 
vejledning.

Vedtaget af Copydan Tekst & Nodes
bestyrelse november 2017.
Senest redigeret 2022.

Copydan Tekst & Node har taget initiativ til 
denne vejledning, da lov om kollektiv forvalt-
ning af ophavsret (lov nr. 321 af 05/04/2016), 
der gennemfører dele af direktiv om kollektiv 
forvaltning af ophavsret og beslægtede 
rettigheder samt multiterritoriale licenser for 
rettigheder til musikværker med henblik på 
onlineanvendelse i det indre marked (2014/26/
EU af 26. februar 2014), indeholder en række 
forpligtelser, som Copydan Tekst & Node og 
medlemsorganisationerne skal være opmærk-
somme på, når det gælder fordeling af veder-
lag. 

Denne vejledning er afgrænset til alene at 
omfatte Copydan Tekst & Nodes forvaltnings-
område.
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LOVREGULERING:

• Ophavsretsloven
• Lov om kollektiv forvaltning af  

ophavsrettigheder

Begge love indeholder bestemmelser, som
regulerer den fordeling af vederlag til rettig-
hedshaverne, der finder sted gennem kollektive
forvaltningsorganisationer.

ADMINISTRATIVT VEDTAGET REGULERING:

• Vedtægter
• Politikker, jf. bilag 6

Vedtægter og politikker er tilgængelige  
på Copydan Tekst & Nodes hjemmeside,  
www.tekstognode.dk.

BAGGRUND FOR FORDELING  AF VEDERLAG
Fordelingen af vederlag, som behandles
i denne vejledning, er de vederlag, som
Copydan Tekst & Node opkræver i henhold
til aftalelicensbestemmelserne i ophavsrets-
loven, dvs. for kopiering der sker til undervis-
ningsformål (ophavsretslovens § 13), for ko-
piering til intern brug i virksomheder, offentlige 
institutioner m.v. (ophavsretslovens § 14) eller i 
henhold til den generelle aftalelicensbestem-
melse (ophavsretslovens § 50, stk. 2).

Baggrund og hovedprincipper  
for fordeling af vederlag

INDIVIDUEL FORDELING
Alle opkrævede vederlag fordeles til rettig-
hedshaverne. Copydan Tekst & Node har ingen 
formue.

Det følger af lov om kollektiv forvaltning af op-
havsret § 15, at en kollektiv forvaltningsorgani-
sation skal fordele skyldige beløb til rettigheds-
haverne regelmæssigt, omhyggeligt, nøjagtigt 
og i overensstemmelse med den generelle 
fordelingspolitik. En rettighedshaver defineres i 
denne henseende som ”enhver person eller en-
hed, der ikke er en kollektiv forvaltningsorgani-
sation, der er indehaver af en ophavsrettighed, 
eller som i henhold til en aftale om udnyttelse 
af rettigheder eller ved lov er berettiget til en 
andel af rettighedsvederlaget”. 

Bestemmelsen skal forstås således, at de kol-
lektive forvaltningsorganisationer så vidt muligt 
skal tilstræbe at fordele det skyldige beløb til 
de enkelte rettighedshavere. Dertil kommer, 
at det følger af ophavsretslovens § 51, stk. 2, at 
ikke-repræsenterede ophavsmænd har ret til 
at gøre krav på individuelle vederlag.

Fordelingen af vederlag fra Copydan Tekst
& Node til rettighedshaverne sker så vidt
muligt ved en individuel fordeling, dvs. at ve-
derlagene går direkte til de rettighedshavere,
hvis værker er blevet kopieret. Forpligtelsen til 
individuel fordeling til rettighedshaverne følger 
af Copydan Tekst & Nodes vedtægter såvel 
som af politik for foreningens fordeling af ve-
derlag til rettighedshaverne. 



Vedtægtsbestemmelse om  
individuel fordeling:

§ 7.2. Der skal foretages individuel fordeling
blandt rettighedshaverne af de vederlag
Copydan Tekst & Node opkræver som led i
sin forvaltning af disses rettigheder. Fordelin-
gen bør så vidt muligt afspejle den faktiske 
brug af rettighedshavernes værker
inden for forvaltningsområderne.

Politik for fordeling af vederlag  
– bestemmelser om individuel  
fordeling (uddrag):

2. Efter fradrag af forvaltningsomkostninger
fordeles hele det til Copydan Tekst & Node
indgåede vederlag til danske og udenland-
ske rettighedshavere.

3. Der foretages så vidt muligt individuel
fordeling til rettighedshaverne af de veder-
lag, Copydan Tekst & Node opkræver som
led i sin forvaltning af rettigheder. Fordelin-
gen bør så vidt muligt afspejle den faktiske 
brug af rettighedshavernes værker inden for 
forvaltningsområderne, jf. vedtægternes § 7.

4. Hovedreglen for vederlagsfordelingen
mellem autor- og udgiversiden er en 50/50–
deling af vederlagene. Denne fordelingsmo-
del blev vedtaget første gang ved stiftelsen
af Copydan Tekst & Node (’Kopisektorerne’)
i 1980.
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Ved fordeling af vederlag til rettighedshavere
er det et vigtigt princip, at alle rettighedshavere
behandles ens, uanset nationalitet eller orga-
nisationstilhørsforhold. Derfor følger det også af 
Copydan Tekst & Nodes vedtægter § 6.1., at for-
eningen er forpligtet til gennem repræsentati-
ons- og gensidighedsaftaler med udenlandske 
organisationer eller på anden måde aktivt at 
medvirke til, at udenlandske rettighedshavere 
modtager vederlag.

UDBETALING AF INDIVIDUELLE
VEDERLAG
Der fordeles vederlag på følgende tidspunkter
i løbet af året:

• Februar: Udbetaling for kopiering af  
materiale anvendt til undervisningsbrug  
og i landets sogne.

• Marts: Udbetaling for materiale anvendt i 
eksamensopgaver.

• April/maj: Udbetaling for kopiering af  
materiale anvendt i private eller offentlige 
virksomheder.

Udbetaling til udenlandske rettighedshavere
sker som udgangspunkt gennem Copydan
Tekst & Nodes internationale søsterselskaber,
med hvem der er indgået en bilateral aftale.



Vedtægtsbestemmelse om  
kollektiv fordeling:

§ 7.5. Såfremt det ikke er muligt at foretage
individuel fordeling i henhold til § 7.2, kan
bestyrelsen træffe beslutning om fordeling
af midlerne til kollektive formål i det omfang, 
det er i overensstemmelse med §§ 15 og 16 
i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og 
Copydan Tekst & Nodes generelle politik for 
fordeling af vederlag til rettighedshaverne. 

Medlemsorganisationerne inden for et 
forvaltningsområde kan efter beslutning i 
bestyrelsen anvende ufordelbare midler til 
kollektive formål. I det omfang midlerne ud-
betales af medlemsorganisationerne, påhvi-
ler ansvaret herfor og afgivelse af den årlige 
gennemsigtighedsrapport alene de enkelte 
medlemsorganisationer, jf. § 1, stk. 6 og 7 og 
§ 24 i lov om kollektiv forvaltning.
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I det omfang det ikke er muligt at fordele
vederlag til rettighedshaverne gennem en
individuel fordeling, er der, jf. Copydan Tekst
& Nodes vedtægter, mulighed for at foretage
en kollektiv fordeling af vederlagene.

Del 1: Kollektiv fordeling

Politik for foreningens fordeling af vederlag
til rettighedshaverne henviser i øvrigt til den
af generalforsamlingen vedtagne generelle
politik for anvendelse af ufordelbare midler.
Det fremgår heraf, at betegnelsen ”ufordelbare
midler” dækker over: Vederlag til rettighedsha-
vere, som det ikke er muligt at udbetale
individuelt, efter Copydan Tekst & Node
har truffet alle nødvendige foranstaltninger.

Den kollektive fordeling vil typisk ske gennem
medlemsorganisationerne. 

Formål der kan anvendes kollektive
midler til:

Medlemsorganisationerne kan tildele/give
støtte til følgende formål med relation til 
Copydan Tekst & Nodes forvaltningsområde:

• Legater.
• Stipendier.
• Priser.
• Uddannelsesformål.
• Rettighedshavernes retlige interesser i 

forbindelse med fremme af ophavsretten, 
herunder eksempelvis initiativer som in-
volverer håndhævelse af ophavsretten og 
awareness-kampagner, som finder sted i 
organisationer såsom Rettighedsalliancen. 
I det omfang medlemsorganisationerne 
yder ophavsretlig rådgivning af medlemmer 
såvel som ikke-medlemmer, vil dette også 
kunne falde ind under dette punkt.

• Principielle retssager om ophavsretlige 
spørgsmål, dog ikke i forbindelse med kon-
fliktformål mellem Copydan Tekst & Nodes 



7VEJLEDNING OM ANVENDELSE AF VEDERLAG

medlemsorganisationer.
• Møder og seminarer, hvor ophavsretlige 

spørgsmål præger dagsordenen.
• Internationalt arbejde til fremme af ophavs-

retlige ordninger i lande, hvor udenlandske 
rettighedshavere ikke får betaling for kopie-
ring og anden brug af ophavsretligt beskyt-
tet materiale og/eller til konkret støtte for 
oprettelse af kollektive forvaltningsselskaber 
i sådanne lande, herunder til kontingent til 
internationale organisationer, der beskæfti-
ger sig med ophavsretlige spørgsmål.

• Tilskud til formidling om ophavsretlige 
spørgsmål m.v. i den forvaltende organi-
sations publikationer, herunder oprettelse 
og vedligeholdelse af hjemmeside, under 
forudsætning af at også ikke-medlemmer 
inden for pågældende rettighedsgruppe er 
omfattet af en sådan formidling.

• Annoncering, der henleder ikke-medlem-
mers opmærksomhed på, at der er en 
forestående uddeling af legater – eller hvor 
man efterlyser rettighedshavere, man ikke 
umiddelbart kan finde.

• Tilskud til ny produktion, hvori rettigheds-
havere inden for Copydan Tekst & Nodes 
forvaltningsområde deltager.

Der kan ligeledes tildeles tilskud til projekter af 
almen kulturel interesse om ophavsret og til-
grænsende områder, hvor ”relation til Copydan 
Tekst & Nodes forvaltningsområde” ikke er et 
krav, som medlemsorganisationerne behøver 
at iagttage.

Det er vigtigt i forhold til tildelingen, at med-
lemsorganisationen giver mulighed for, at 
repræsenterede, såvel som ikke-repræsen-
terede, danske såvel som udenlandske, kan 
ansøge om tildeling. Dette gælder også, hvis 
tildeling af vederlag ikke sker på baggrund af 
en ansøgning, men i form af tildeling af en pris 
eller lignende. Det kan dog stilles som en betin-
gelse for at opnå støtte, at der er en forbindelse 
til dansk kultur/litteratur.

Formål der ikke kan anvendes kollektive
midler til:

Som tidligere nævnt skal alle rettighedshavere
behandles ens, hvad enten disse er medlem-
mer af den forvaltende organisation eller ej. Der 
kan derfor ikke anvendes kollektive midler til 
formål, som kun kommer medlemmer til gode.

Nedenstående eksempler, som ikke er udtøm-
mende, skal anskueliggøre, hvor grænserne
går, og hvor kollektive midler ikke kan anven-
des:

• Almindelig drift af en medlemsorganisation.
• Køb af fast ejendom eller dækning af hus-

leje.
• Konfliktformål el. lign. mellem Copydan 

Tekst & Nodes medlemsorganisationer.
• Skatte- og inkassosager, arbejdsretlige 

medlemssager el. øvrige administrative 
sager.

• Forsikring af medlemmerne.
• Lån eller driftsgarantier.
• Etableringskapital, hvor støtten indebærer, 

at tilskudsgiver har retligt krav på indskudte 
kapital. 



Den generelle politik for anvendelse af  
ufordelbare midler (uddrag): 
3. I det omfang medlemsorganisationerne 
varetager fordelingen af vederlag til rettig-
hedshaverne, er den enkelte medlemsorga-
nisation berettiget til at dække de udgifter, 
som er nødvendige for varetagelsen af 
fordelingen.
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MEDLEMSORGANISATIONERNES  
ADMINISTRATION VED KOLLEKTIV  
FORDELING:
Som nævnt vil det typisk være de respektive
medlemsorganisationer, som varetager ad-
ministrationen af vederlag, når vederlagene 
fordeles kollektivt til rettighedshaverne.

I de tilfælde, hvor medlemsorganisationerne
varetager fordelingen af de ufordelbare midler
ved en kollektiv fordeling, er medlemsorgani-
sationen berettiget til at få dækket de udgifter, 
som er nødvendige og dokumenterbare for at 
kunne varetage fordelingen. Driftsudgifterne, 
der kan fratrækkes, skal således kunne udskilles 
fra medlemsorganisationens almindelige drift.

MEDLEMSORGANISATIONERNES  
FORPLIGTELSER:
I dette afsnit er der fokus på medlemsorgani-
sationernes forpligtelser før og efter modtagel-
sen af de kollektive midler fra Copydan Tekst & 
Node.

1) Forpligtelser før udbetalingen af kollektive 
midler

Medlemsorganisationerne skal være opmærk-
somme på, at Copydan Tekst & Node ikke fore-
tager udbetalinger af kollektive midler, før:

• den enkelte medlemsorganisations udgi-
vergruppe og autorgruppe har truffet  
beslutning om, hvilken fordelingsnøgle 
Copydan Tekst & Node skal anvende til  
fordeling af den kollektive pulje.

• den enkelte medlemsorganisation har  
udfyldt og fremsendt en tro og love- 
erklæring, jf. bilag 1.

• den enkelte medlemsorganisation har 
foretaget behørig rapportering om tidligere 
tildelte midler.

Der opfordres ligeledes til, at medlems- 
organisationen har oprettet en særskilt konto til 
varetagelse af de kollektive midler fra Copydan 
Tekst & Node.
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2) Forpligtelser efter udbetaling af kollektive 
midler

Efter modtagelsen af kollektive midler fra 
Copydan Tekst & Node gælder følgende:

• Medlemsorganisationen er forpligtet til spe-
cifikt at have anvendt de kollektive midler 
inden for tildelingsåret + to kalenderår.

• Medlemsorganisationen skal udarbejde en 
gennemsigtighedsrapport, jf. lov om kollek-
tiv forvaltning af ophavsret.

• Medlemsorganisationen skal udarbejde et 
rapporteringsskema, jf. bilag 2.

• Medlemsorganisationen skal indhente en 
revisorerklæring, jf. bilag 4.

• Medlemsorganisationen skal offentliggøre 
gennemsigtighedsrapporten senest otte 
måneder efter afslutningen af det pågæl-
dende regnskabsår.

I det omfang de kollektive midler udbetales af 
medlemsorganisationerne, påhviler ansvar for 
samt afgivelse af den årlige gennemsigtig-
hedsrapport alene de enkelte medlemsorgani-
sationer, jf. § 1, stk. 6 og 7 og § 24 i lov om
kollektiv forvaltning. 

Gennemsigtighedsrapporten, som skal udar-
bejdes af medlemsorganisationen, skal inde-
holde de i bilag 1 til lov om kollektiv forvaltning 
af ophavsret fastsatte oplysninger, jf. vejlednin-
gens bilag 8.

De regnskabsmæssige oplysninger skal revide-
res af en eller flere revisorer, jf. lov om kollektiv
forvaltning § 23, stk. 5. Vejledningens bilag 4 
indeholder en skabelon til revisorerklæringen.

Skabelonen skal anvendes af medlemsorga-
nisationen i forbindelse med revision af gen-
nemsigtighedsrapport og rapporteringsskema. 
Vejledningens bilag 5 indeholder en revisions-

instruks, som guider medlemsorganisationen i 
det nærmere indhold af revisorerklæringen.

Uafhængigt af gennemsigtighedsrapporten 
skal medlemsorganisationen udarbejde et 
rapporteringsskema om anvendelsen af de 
kollektive midler udbetalt fra Copydan Tekst & 
Node.

Vejledningens bilag 2 indeholder skabelonen til 
rapporteringsskemaet. Herudover indeholder 
bilag 3 en regnskabsinstruks om indholdet af 
rapporteringsskemaet.

Medlemsorganisationen skal fremsende gen-
nemsigtighedsrapport, rapporteringsskema  
samt revisorerklæring til Copydan Tekst & Node 
ultimo maj måned. Er dette ikke muligt skal en 
senere fremsendelse aftales med Copydan 
Tekst & Node.

Medlemsorganisationen skal offentliggøre gen-
nemsigtighedsrapporten senest otte måneder
efter afslutningen af det pågældende regn-
skabsår. 

Efter offentliggørelsen skal medlemsorganisa-
tionen sende et link til Copydan Tekst & Node. 
Gennemsigtighedsrapporten skal være tilgæn-
gelig på medlemsorganisationens hjemmeside 
i mindst 5 år, medmindre medlemsorganisa-
tionen ikke har en hjemmeside, og på Copydan 
Tekst & Nodes hjemmeside, jf. § 23, stk. 7.

Kontrol med medlemsorganisationernes
rapportering:

Efter modtagelse af gennemsigtighedsrap-
porten og rapporteringsskemaet videregives 
materialet til ekstern revision til kontrol og op-
følgning. Konstateres det, at tildelte midler ikke 
er specifikt anvendt inden for tildelingsåret + 
to kalenderår, vil det beløb, der ikke er anvendt, 
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blive modregnet i forbindelse med tildeling af 
nye midler. 

Kontrollen, som udføres af den eksterne revisi-
on, består alene i at sikre, at forpligtelserne til  
Copydan Tekst & Node er iagttaget, men ikke 
hvorvidt gennemsigtighedsrapporten er i over-
ensstemmelse med kravene i lov om kollektiv 
forvaltning.

Såfremt der opstår uenighed om fortolkning af 
reglerne om kollektiv fordeling af midlerne eller 
overførsel af midler til kollektiv anvendelse, kan 
sagen indbringes for bestyrelsen i Copydan 
Tekst & Node.



Vedtægtsbestemmelse om  
udgiverorganisationernes  
mulighed for fradrag:

§ 7.4. De enkelte udgiverorganisationer, 
repræsenteret i Tekst & Nodes bestyrelse, 
kan træffe beslutning om, at der skal fra-
drages en mindre andel af deres medlem-
mers vederlag før udlodning til dækning 
af medlemsorganisationens nødvendige 
omkostninger ved deltagelse i Copydan 
Tekst & Nodes bestyrelsesmøder og øvrige 
rettighedsforvaltning.
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I forbindelse med udgiverorganisationernes in-
volvering i og samarbejde med Copydan Tekst 
& Node har de respektive udgiverorganisati-
oner mulighed for at anmode om refusion af 
omkostninger, som er forbundet med organi-
sationens deltagelse i Copydan Tekst & Nodes 
arbejde. 

Muligheden for refusion omfatter kun omkost-
ninger, som organisationen ikke allerede
har fået dækket på anden vis.

Refusion af omkostninger er tillige nævnt i poli-
tik for fradrag i vederlag til rettighedshaverne
punkt 2, jf. bilag 6.

Del 2: Fradrag i vederlag (refusion af 
omkostninger) - kun udgivere

De omkostninger, der kan forventes dækket, er:

• Tid (opgjort i kroner) medgået ved et  
bestyrelsesmedlems og/eller suppleantens 
forberedelse og deltagelse i Copydan Tekst 
& Nodes bestyrelsesmøder.

• Tid (opgjort i kroner) medgået ved andre 
møder (forhandlinger, arbejdsgrupper m.v.), 
som finder sted inden for rammerne af 
Copydan Tekst & Nodes virksomhed.

• Transport (opgjort i kroner) i forbindelse 
med mødeaktiviteter m.v. i Copydan Tekst & 
Node-regi.

• Rimelige omkostninger til fremme af ret-
tighedshavernes ophavsretlige interesser, 
herunder fx lobbyvirksomhed og public  
awareness inden for Copydan Tekst & No-
des forvaltningsområde.

Et eksempel på en regnskabsmæssig opstilling
findes i bilag 7.

RAPPORTERING
De udgiverorganisationer, som ønsker at få 
dækket deres omkostninger, indsender senest 
15. november en opgørelse i kroner til Copydan 
Tekst & Node med tydelig og udspecificeret 
angivelse af, hvilke omkostninger organisa-
tionen har haft i forbindelse med arbejdet i 
Copydan Tekst & Nodes bestyrelse samt rettig-
hedsforvaltning i øvrigt.
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Bilag 1
Tro og love-erklæring

Copydan Tekst & Node udbetaler i henhold til 
vedtægternes § 7.5 vederlag af ufordelbare 
midler til medlemsorganisationerne i Copydan 
Tekst & Node for udbetalingsåret 2020.

I forbindelse med udbetalingen erklærer med-
lemsorganisationen hermed på tro og love 
følgende:

1. Medlemsorganisationen erklærer, at kol-
lektiv fordeling sker i overensstemmelse 
med retningslinjerne i Copydan Tekst & 
Nodes vedtægter § 7.5 og Vejledning om 
anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst 
& Node.

2. Medlemsorganisationen rapporterer efter 
udløb af regnskabsåret 2021 ved afgivelse 
af revisorerklæring samt øvrig dokumen-
tation, som fremgår af Vejledning om an-
vendelse af vederlag fra Copydan Tekst & 
Node. Rapporteringen skal ske til Copydan 
Tekst & Node. Copydan Tekst & Node kan til 
enhver tid anmode betroede personer om 
assistance. Der kan til enhver tid kræves 
yderligere dokumentation. Hvis der er tvivl 
om overholdelse af denne erklærings pkt. 
1, vil spørgsmålet blive forelagt Copydan 

Tekst & Nodes bestyrelse til afgørelse. Der 
kan IKKE udbetales ufordelbare midler til 
kollektiv fordeling for efterfølgende veder-
lagsår, hvis der ikke er behørigt rapporteret.

3. Medlemsorganisationen er forpligtet til spe-
cifikt at have anvendt de kollektive midler 
inden for tildelingsåret + 2 kalenderår.

4. I det omfang Copydan Tekst & Node-veder-
lag udbetales gennem medlemsorganisa-
tionerne ved en kollektiv fordeling, påhviler 
ansvaret for fordelingen medlemsorgani-
sationerne. Medlemsorganisationen erklæ-
rer at friholde Copydan Tekst & Node for 
ethvert krav på vederlag, fremsat efter at 
udbetalingen af vederlaget har fundet sted, 
af enhver, som falder inden for den eller de 
kategorier, som medlemsorganisationen 
modtager vederlag for.

Hvor der er flere medlemsorganisationer re-
præsenteret i samme rettighedshaverkategori, 
hæfter disse solidarisk.

Udbetaling af medlemsorganisationens andel 
af de ufordelbare midler til kollektiv fordeling
kan ske med frigørende virkning til følgende 
bank og konto: 

Bank: ______________________________________________

Kontonummer: ______________________________________________ ________________________________________________

Dato: ______________________________________________

Medlemsorganisation: ______________________________________________ ___________________________________________

Tro og love-erklæringen gælder for et år.
Tro og love-erklæringen skal underskrives i henhold til organisationens tegningsregler.

Reg.nr.: ____________________________________________

Underskrift: _______________________________________
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Bilag 2
Rapporteringsskema - kollektive midler

OMKOSTNINGER
Præcisering af  
omkostnings-
type

Lønomkostninger Administration Uddelinger/
støtte

Andre  
omkostninger

Total

xxx 100 100
xxx 100 100
xxx 100 100
xxx 25 25
xxx 25 25
xxx 25 25
xxx 100 100
xxx 100 100
xxx 100 100
xxx 100 100
xxx 100 100
xxx 100 100
Total 300 75 300 300 975

Midler modtaget vedrørende 2021 1.300
Midler overført fra 2020 50
Midler overført fra 2019 -
Midler overført fra 2018 eller  
tidligere

-

Ultimo overført til 2022 vs. anvendt 
af omk.

375

Saldo jf. balance -375
Kontrol/afstemning -

Administrationsprocent (2021) 7,7 %
Administrationsprocent (2020) 6,0 %
Forklaring på udvikling i  
administrationsprocent og øvrige  
kommentarer til rapporteringsskemaet

xxxx

ANALYSE AF ADMINISTRATIONSPROCENT
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Bilag 3
Regnskabsinstruks for Copydan  
Tekst & Nodes kollektive vederlag

Medlemsorganisationerne og Copydan Tekst 
& Node skal årligt udarbejde en oversigt over 
anvendelse af de kollektive vederlag via et 
aftalt rapporteringsskema. Denne regnskabsin-
struks omfatter en beskrivelse af anvendelsen 
af rapporteringsskemaet, fælles principper og 
fordelingsnøgler. Regnskabsinstruksen om-
fatter medlemsorganisationerne og Copydan 
Tekst & Node.

Regnskabsinstruksen skal læses sammen med 
Revisionsinstruks for anvendelsen af kollektive 
vederlag fra Copydan Tekst & Node. 

Det bemærkes, at lovhjemmel skal findes i 
ophavsretsloven og lov om kollektiv forvaltning 
af ophavsrettigheder. Begge love indeholder 
bestemmelser, som regulerer den fordeling af 
vederlag til rettighedshaverne, der finder sted 
gennem kollektive forvaltningsorganisationer.

Regnskabsinstruksen er bygget op omkring 
rapporteringsskemaet og indeholder følgende
afsnit:

• Rapporteringsskemaet — generelt
• Omkostninger i rapporteringsskemaet
• Analyse af administrationsprocenten
• Særskilt bankkonto til kollektive midler
• Ikrafttrædelsestidspunkt.

Rapporteringsskemaet - generelt: 
Rapporteringsskemaet er bygget op omkring 
ophavsretsloven og lov om kollektiv forvaltning 
af ophavsrettigheder samt Vejledning om 
anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & 
Node, der angiver, hvilke formål de kollektive 
midler kan anvendes til.

De kollektive midler kan ikke anvendes til andre 
formål end det anførte i ovennævnte vejled-
ning.

Af eksempler på formål, hvor de kollektive  
midler ikke kan finde anvendelse, kan nævnes:

• Almindelig drift af medlemsorganisationen
• Køb af fast ejendom eller dækning af  

husleje
• Konfliktformål
• Skatte- og inkassosager
• Forsikring af medlemmer
• Lån eller driftsgarantier
• Etableringskapital.
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Standardrapporteringskema:
Der skal anvendes det af Copydan Tekst &  
Nodes udsendte standardrapporterings- 
skema. Det er ikke tilladt at afvige fra dette rap-
porteringsskema. 

I rapporteringsskemaet er indført kontrolfunk-
tion, således at kollektive midler modtaget i 
kalenderåret og overført fra andre kalenderår 
specificeres ud på omkostningstyper, og hvor 
afvigelser skal sammenholdes med balancen. 
De kollektive midler skal forsøges anvendt  
inden for det pågældende kalenderår og skal 
ikke anvendes til oparbejdelse af formuer.

Er de modtagne kollektive midler ikke anvendt 
fuldt ud i kalenderåret kan disse overføres til
efterfølgende år og anvendes til formål angivet 
i § 7.5 i Vejledning om anvendelse af vederlag 
fra Copydan Tekst & Node.

Rapporteringsskemaet er vedlagt i bilag 1.

Omkostninger i rapporteringsskemaet:
I rapporteringsskemaet må kun medtages 
omkostninger, som er afholdt i det kalenderår 
Copydan Tekst & Nodes uddeling af kollektive 
midler vedrører, og datagrundlaget skal kunne 
genfindes og afstemmes til bogføringen.

Lønomkostninger: 
Under lønomkostninger medtages interne løn- 
og personaleomkostninger, der eksempelvis
er løn til sekretærer, kommunikationsmed-
arbejdere, faglige medarbejdere og øvrige 
afholdte lønomkostninger anvendt på de kol-
lektive midler.

Medlemsorganisationen kan vælge at opgø-
re lønomkostningerne ved at implementere 
tidsregistrering eller ved at opgøre tidsanven-
delsen ud fra et skøn — uden tidsregistrering. 
Fælles for begge metoder er, at opgørelsen, der 
anvendes, skal sikre så korrekt fordeling som 
muligt af lønomkostninger mellem medlems-
organisationen selv og de kollektive midler.

Den skønsmæssige vurdering af tid anvendt på 
kollektive midler kan bl.a. tage udgangspunkt i
følgende:

• Kontraktlige bestemmelser
• Interview af medarbejdere
• Budget.

Den skønsmæssige vurdering, herunder 
grundlaget for vurderingen, skal dokumenteres, 
således at medlemsorganisationens revisor 
kan efterprøve, om lønomkostningen er korrekt 
opgjort baseret på det fastlagte grundlag.

Administration:
I denne kategori medtages omkostninger til 
administration af de kollektive midler. Det er her
vigtigt, at administrationen kan adskilles fra 
medlemsorganisationens almindelige drift. 
Fordelingen af omkostninger til kollektive midler 
skal dokumenteres, således at medlemsorga-
nisationens revisor kan teste fordelingen.

Uddelinger/støtte:
Uddelinger/støtte omfatter bl.a. omkostninger 
til legater, stipendier, priser eller uddannel-
sesformål. Uddelinger/støtte og relaterede 
omkostninger pr. formål skal dokumenteres, 
således at medlemsorganisationens revisor 
kan teste fordelingen.
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Andre omkostninger:
Andre omkostninger omfatter bl.a. IT og 
kontorhold, der forholdsmæssig er anvendt i 
forbindelse med de kollektive midler. Fordelin-
gen af omkostninger til kollektive midler skal 
dokumenteres, således at foreningens revisor 
kan teste fordelingen.

Analyse af administrationsprocenten:
Copydan Tekst & Node har vedtaget, at de øn-
sker en analyse af administrationsprocenten, 
da det er et krav, at der udvises økonomisk 
hensyn i forvaltningen af de kollektive midler.
Som administration af de kollektive midler 
anses alle udgifter til medlemsorganisationens 
forvaltning af de kollektive midler og de andele 
af foreningens udgifter til lønninger, honorarer,
revision, advokatbistand og andre omkostnin-
ger, der hengår til forvaltningen af de kollektive
midler, idet disse andele så vidt muligt opgøres 
efter medarbejdernes registrerede og ellers 
skønnede tidsforbrug.

Der må under administration af de kollektive 
midler kun medtages faktiske afholdte om-
kostninger i kalenderåret, og omkostningerne 
skal være periodiseret til det rigtige kalenderår, 
således at det kan vurderes, om der er taget de 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 
af de midler, der er omfattet af rapporterings-
skemaet. I standardrapporteringsskemaet er 
angivet hvordan administrationsprocenten skal 
beregnes.

Særskilt bankkonto til kollektive midler:
Da de kollektive midler ikke må anvendes til 
dækning af almindelig drift hen stilles der til, 
at der til formålet med de kollektive vederlag 
oprettes en særskilt bankkonto, hvor midlerne 
indsættes, og hvor administrationsbidrag og 
øvrige omkostninger henføres til eller fordeles 
fra.

Såfremt der skal betales en regning fra med-
lemsorganisationens egen bankkonto til en le-
verandør, hvor omkostningen skal fordeles efter 
en fordelingsnøgle, kan det af administrative 
hensyn accepteres, at der føres en ”mellem-
regning” mellem foreningens egen bankkonto 
og konto for kollektive midler.

Ikrafttrædelsestidspunkt:
Nærværende regnskabsinstruks er revideret og 
træder i kraft med virkning for kalenderåret
2020.
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Bilag 4
Revisorerklæring

Til ______________________________________________ ______________________________________________ 
Vi har efter aftale undersøgt, hvorvidt _______________________________________       (medlemsorganisationen)
overholder den generelle politik for anvendelsen af ufordelbare midler fra Copydan Tekst
& Node for perioden 1. januar – 31. december 2022, som anført i Vejledning om anvendelse af
vederlag fra Copydan Tekst & Node samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter § 3.3.

Medlemsorganisationen har i regnskabsåret 2022 modtaget ufordelbare midler udgørende  
_______________________________________   kr. fra Copydan Tekst & Node, hvoraf _____________________________
__________ kr. er anvendt til godkendte formål, og _______________________________________ kr. er hensat til 
senere anvendelse i overensstemmelse med den generelle politik for anvendelse af ufordelbare 
midler. 

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Copydan Tekst & Nodes vurdering af, om 
medlemsorganisationen overholder den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler fra 
Copydan Tekst & Node, som anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & 
Node samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter § 3.3, og kan ikke anvendes til andre formål. 

Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for at overholde den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler 
fra Copydan Tekst & Node, som anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst 
& Node samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter § 3.3.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anvendelse af ufordelbare midler fra Copydan
Tekst & Node på grundlag af vores undersøgelser.

Den uafhængige revisors erklæring om anvendelse af ufordelbare midler fra  
Copydan Tekst & Node
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Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med sik-
kerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning samt den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler fra Copydan 
Tekst & Node, som anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & Node samt 
Copydan Tekst & Nodes vedtægter § 3.3, med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores 
konklusion.

[Revisionsselskabets navn] er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og 
anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og 
procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og 
øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retnings-
linjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende 
principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og profes-
sionel adfærd.

Som led i vores undersøgelser har vi udført følgende handlinger:

• Stikprøvevis kontrolleret, at anvendelsen af ufordelbare midler modtaget fra Copydan Tekst & 
Node er sket i overensstemmelse med betingelserne i den generelle politik for anvendelse af 
ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node, som anført i Vejledning om anvendelse af veder-
lag fra Copydan Tekst & Node samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter § 3.3.

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for
vores konklusion.

KONKLUSION
Det er vores opfattelse, at medlemsorganisationen i alle væsentlige henseender har overholdt
den generelle politik for anvendelsen af ufordelbare midler fra Copydan Tekst &
Node for perioden 1. januar – 31. december 2022, som anført i Vejledning om anvendelse
af vederlag fra Copydan Tekst & Node samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter § 3.3.

Revisors kontorsted: ____________________________________________      Dato: _______________________________________

Revisionsselskabets navn og CVR-nr.: ______________________________________________ __________________________

Revisors navn, titel og mne-nr.:  ______________________________________________ _________________________________
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Bilag 5
Revisionsinstruks for anvendelsen  
af kollektive vederlag fra  
Copydan Tekst & Node

I henhold til beslutningen i Copydan Tekst & 
Nodes bestyrelse skal der årligt udarbejdes en
rapportering over anvendelse af de kollektive 
midler. Denne revisionsinstruks omfatter revisi-
onen af rapporteringsskemaet og er et supple-
ment til Vejledning om anvendelse af vederlag 
fra Copydan Tekst & Node.

Revisionsinstruksen omfatter alle, der har 
modtaget kollektive midler fra Copydan Tekst & 
Node.

§ 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret 
eller registreret revisor.

• Stk. 2. I tilfælde af revisorskift i den perio-
de rapporteringen dækker, skal den til-
trædende revisor rette henvendelse til 
den fratrædende revisor, der har pligt til at 
oplyse grunden til fratrædelsen i henhold til 
gældende revisorlov.

§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 
og god offentlig revisionsskik.

• Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om 
rapporteringsskemaet er rigtigt, og om 
de dispositioner, der er omfattet af regn-

skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte midler, Vejledning om an-
vendelse af vederlag samt indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis.

• Stk.3. Der foretages endvidere en vurdering 
af, hvorvidt der er taget skyldige økonomi-
ske hensyn ved forvaltningen af de midler, 
der er omfattet af rapporteringsskemaet.

§ 3. Revisionens omfang afhænger af med-
lemsorganisationernes administrative struktur 
og forretningsgange, herunder den interne 
kontrol og andre forhold af betydning for regn-
skabsaflæggelsen. Desuden har størrelsen på 
årets tildeling af midler betydning for revisio-
nens omfang.

§ 4. Ved revisionen skal revisor efterprøve,:
1. om rapporteringsskemaet er rigtigt, dvs. 

uden væsentlige fejl eller mangler, herunder 
om fordelingen på omkostningstyper er 
korrekt, og om der er sammenhæng til den 
tidligere ansøgning, der er grundlag for de 
af Copydan Tekst & Nodes afgivne midler.

2. om betingelserne for at modtage midlerne 
er opfyldt, herunder de vilkår, der er beskre-
vet i Vejledning om anvendelse af vederlag.

3. om midlerne er anvendt til formålet og i 
overensstemmelse med de budgetter m.v., 
der ligger til grund for tildelingen, og om 
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projekterne/initiativerne/videreformidlin-
gerne er gennemført inden for de fastsatte 
perioder.

4. om medlemsorganisationen har udvist 
skyldige økonomiske hensyn ved anvendel-
se af midlerne (forvaltningsrevision).

5. om de oplysninger, som er meddelt om an-
vendelsen er tilstrækkeligt dokumenterede.

6. at der i rapporteringsskemaet kun er med-
taget omkostninger, som er afholdt i det 
kalenderår, uddeling af midlerne vedrører.

7. om de kollektive midler er registreret på 
særskilt bankkonto.

8. at der ikke anvendes midler fra den særskil-
te bankkonto til andet end kollektive formål.

• Stk.2. Revisionen udføres ved stikprøvevis at 
kontrollere, at anvendelsen af ufordelbare 
midler modtaget fra Copydan Tekst & Node 
er sket i overensstemmelse med betingel-
serne i den generelle politik for anvendelse 
af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & 
Node, som anført i Vejledning om anven-
delse af vederlag fra Copydan Tekst & Node 
samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter  
§ 3.3.

§ 5. Medlemsorganisationerne skal give revisor 
de oplysninger, som må anses af betydning for
bedømmelsen af rapporteringsskemaet samt 
for revisors vurdering af forvaltningen, herunder
opnåede mål og resultater. Medlemsorganisa-
tionerne skal give revisor adgang til at foretage 
de undersøgelser, denne finder nødvendige, og 
skal sørge for, at revisor får de oplysninger og 
den bistand, som revisor anser for nødvendig 
for udførelsen af sit hverv.

§ 6. Bliver revisor opmærksom på lovover-
trædelser eller tilsidesættelser af Vejledning 
om anvendelse af vederlag, og er tilsidesæt-
telserne af væsentlig betydning i forbindelse 
med midlernes forvaltning, påhviler det revisor 
straks at give Copydan Tekst & Node medde-
lelse herom. Revisors bemærkninger indsendes 
sammen med meddelelsen.

• Stk.2. Hvis revisor under sin revision/
undersøgelser bliver opmærksom på, at 
anvendelse af midlerne ikke er i overens-
stemmelse med formålet, eller hvis der 
ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation 
eller ingen dokumentation, skal revisor gøre 
opmærksom på dette i sin uafhængige 
revisorerklæring.

§ 7. Det reviderede rapporteringsskema forsy-
nes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, 
at skemaet er revideret i overensstemmelse 
med kravene i dansk revisorlovgivning og 
med reglerne i denne instruks. Der henvises til 
revisorerklæring på side 17 i Vejledning om an-
vendelse af midler fra Copy dan Tekst & Node. 
Påtegningen udarbejdes i overensstemmelse 
med erklæringsbekendtgørelsen og skal ty-
deligt angive medlemsorganisationens navn, 
periode for anvendelse af midlerne og samlede 
afholdte omkostninger i perioden. 

• Stk.2. Medlemsorganisationen indsender sin 
erklæring sammen med rapporteringsske-
ma senest den 1. juni 2021.

§ 8. Nærværende instruks er opdateret og træ-
der i kraft med virkning for kalenderåret 2020.
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Bilag 6
Politikker

1. Copydan Tekst & Node har ingen formue, jf. 
vedtægternes § 7.1.

2. Efter fradrag af forvaltningsomkostninger 
fordeles hele det til Copydan Tekst & Node 
indgåede vederlag til danske og udenland-
ske rettighedshavere.

3. Der foretages så vidt muligt individuel for-
deling til rettighedshaverne af de vederlag 
Copydan Tekst & Node opkræver som led 
i sin forvaltning af rettigheder. Fordelingen 
bør så vidt muligt afspejle den faktiske brug 
af rettighedshavernes værker inden for for-
valtningsområderne, jf. vedtægternes § 7.

4. Hovedreglen for vederlagsfordelingen mel-
lem autor- og udgiversiden er en 50/50–
deling af vederlagene. Denne fordelingsmo-
del blev vedtaget første gang ved stiftelsen 
af Copydan Tekst & Node (’Kopisektorerne’) 
i 1980.

5. Individuel fordeling af vederlag til rettig-
hedshaverne finder sted senest seks måne-
der efter det vederlagsår, hvor brugeren er 
blevet opkrævet betaling.

6. Der udbetales ikke individuelle vederlag 
under 100 kr. Hvis det optjente vederlag til 
en individuel rettighedshaver ikke overstiger 
100 kr. over en 3-årig periode, udbetales 
beløbet ikke. Ved anmodning fra den en-
kelte individuelle rettighedshaver kan beløb 
under 100 kr. udbetales.

7. I det omfang det ikke er muligt for Copydan 
Tekst & Node at lokalisere rettighedshavere 
til et litterært værk, vil Copydan Tekst & 
Node gøre udvalgte oplysninger tilgænge-
lige for offentligheden på Copydan Tekst & 
Nodes hjemmeside, www.tekstognode.dk, 
i overensstemmelse med lov om kollektiv 
forvaltning af ophavsret § 16.

8. Copydan Tekst & Node søger i videst muligt 
omfang at indgå repræsentations- og 
gensidighedsaftaler med udenlandske 
forvaltningsorganisationer, som kan medfø-
re udveksling af mandater og vederlag, jf. 
vedtægternes § 6.

9. Ufordelbare midler kan udbetales til Copy-
dan Tekst & Nodes medlemsorganisationer, 
jf. politik for ufordelbare midler.

10. Generalforsamlingen træffer beslutning om 
den generelle politik for fordeling af veder-
lag til rettighedshaverne, jf. lov om kollektiv 
forvaltning om ophavsret § 6, stk. 5, pkt. 1.

DEN GENERELLE POLITIK FOR FORENINGENS FORDELING AF VEDERLAG TIL  
RETTIGHEDSHAVERNE
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1. Ufordelbare midler er en betegnelse, der 
dækker over følgende:

1.1. Vederlag til rettighedshavere, som det 
ikke er muligt at udbetale individuelt, efter 
Copydan Tekst & Node har truffet alle 
nødvendige foranstaltninger.

2. Den generelle politik for anvendelse af  
ufordelbare midler er:

2.1. Omfordeling, hvor Copydan Tekst & 
Node anvender viden fra et andet lignen-
de område til fordelingen.

2.2. Udbetaling til medlemsorganisati-
onerne, som kan anvende midlerne til 
følgende formål:

• 2.2.1. Støtte til uddannelsesformål, 
kulturelle eller sociale formål i form af 
legater, stipendier eller priser til enkel-
te rettighedshavere efter ansøgning 
eller efter medlemsorganisationernes 
egen beslutning.

• 2.2.2. Støtte til varetagelse af rettig-
hedshavernes retlige, herunder sær-
ligt ophavsretlige, interesser.

• 2.2.3. Støtte til kulturelle projekter og 
aktiviteter, hvori rettighedshaverne er 
engageret, og som efter medlemsor-
ganisationernes skøn bør nyde støtte.

2.3. Midlerne skal anvendes til såvel re-
præsenterede som ikke-repræsenterede 
rettighedshavere samt danske såvel som 
udenlandske rettighedshavere.

2.4. Medlemsorganisationerne er forplig-
tet til specifikt at have anvendt de kol-
lektive midler inden for tildelingsåret + to 
kalenderår. Er tildelte midler ikke anvendt 
inden for denne periode, vil det beløb, der 
ikke er anvendt, blive modregnet i forbin-
delse med tildeling af nye midler.

3. I det omfang medlemsorganisationerne 
varetager fordelingen af vederlag til rettig-
hedshaverne, er den enkelte medlemsorga-
nisation berettiget til at dække de udgifter, 
som er nødvendige for varetagelsen af 
fordelingen.

4. Medlemsorganisationerne skal årligt udar-
bejde en regnskabsmæssig rapportering, 
som skal være Copydan Tekst & Node i 
hænde ultimo maj, hvorefter den videre-
gives til ekstern revision.

5. I det omfang fordelingen af vederlag va-
retages af medlemsorganisationerne, på-
hviler ansvaret herfor og afgivelsen af den 
årlige gennemsigtighedsrapport, jf. lov om 
kollektiv forvaltning § 23, de enkelte med-
lemsorganisationer, jf. vedtægternes § 7.5.

DEN GENERELLE POLITIK FOR ANVENDELSE AF UFORDELBARE MIDLER
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6. Gennemsigtighedsrapporten skal efter-
følgende tilgængeliggøres på både med-
lemsorganisationens hjemmeside og på 
Copydan Tekst & Nodes hjemmeside i en 
fem-årig periode, jf. lov om kollektiv forvalt-
ning § 23, stk. 7. Medlemsorganisationen er 
forpligtet til at fremsende gennemsigtig-
hedsrapporten til Copydan Tekst & Node.

7. Copydan Tekst & Node foretager ikke 
udbetalinger til medlemsorganisationer, 
førend der foreligger behørig rapportering 
(regnskabsmæssig rapportering og gen-
nemsigtighedsrapport) om tidligere tildelte 
kollektive midler.

8. Generalforsamlingen træffer beslutning om 
den generelle politik for anvendelse af ufor-
delbare midler, jf. lov om kollektiv forvaltning 
af ophavsret § 6, stk. 5, pkt. 2.
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1. Der foretages fradrag af Copydan Tekst & 
Nodes forvaltningsomkostninger før for-
deling af vederlag til rettighedshaverne, jf. 
vedtægternes § 7.3. Der kan ikke foretages 
fradrag i rettighedsvederlag, ud over do-
kumenterede forvaltningsomkostninger. 
Copydan Tekst & Nodes forvaltningsom-
kostninger vil fremgå af det godkendte års-
regnskab, som offentliggøres på Copydan 
Tekst & Nodes hjemmeside hvert år efter 
den årlige generalforsamling ultimo april.

2. De enkelte udgiverorganisationer repræ-
senteret i Tekst & Nodes bestyrelse er beret-
tiget til at træffe beslutning om, at der skal 
fradrages en mindre andel af deres med-
lemmers individuelle vederlag før udbeta-
ling til dækning af medlemsorganisationens 
nødvendige omkostninger ved deltagelse i 
Copydan Tekst & Nodes bestyrelsesmøder 
og øvrige rettighedsforvaltning, jf. vedtæg-
ternes § 7.4.

3. Generalforsamlingen træffer beslutning om 
den generelle politik for fradrag i vederlag 
til rettighedshaverne, jf. lov om kollektiv for-
valtning af ophavsret § 6, stk. 5, pkt. 4.

DEN GENERELLE POLITIK FOR FRADRAG I VEDERLAG TIL RETTIGHEDSHAVERNE
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1. Copydan Tekst & Node har ingen formue, jf. 
vedtægternes § 7,1.

2. Efter fradrag af forvaltningsomkostninger 
fordeles hele det til Copydan Tekst & Node 
indgåede vederlag til danske og udenland-
ske rettighedshavere.

3. Tekst & Nodes omkostninger udgøres alene 
af de begrundede og dokumenterbare om-
kostninger i forbindelse med Copydan Tekst 
& Nodes virksomhed.

4. Forvaltningsomkostningerne vil til enhver 
tid fremgå af årsrapporten (herunder gen-
nemsigtighedsrapporten) for det pågæl-
dende regnskabsår.

DEN GENERELLE POLITIK FOR FORVALTNINGSOMKOSTNINGER
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Bilag 7
Fradrag i vederlag (refusion) - udgivere

Dato Formål  Á Kr. Total
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Strategimøde
Møde om digitaliseringsprojekt 
vedr. xx
Gå-hjem-møde
Nordisk Stormøde*
Transport: bestyrelsesmøder**
Transport: øvrige møder***

ANALYSE AF ADMINISTRATIONSPROCENT

* Bilag vedlagt særskilt
** Bilag vedlagt særskilt
*** Bilag vedlagt særskilt

Dato: ______________________________________________ Underskrift:  _______________________________________
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Bilag 8 
Bilag 1 til lov om kollektiv  
forvaltning af ophavsret

1. Oplysninger, der skal afgives i den i § 23 om-
handlede årlige gennemsigtighedsrapport:

• årsregnskab med en balance eller en for-
mueopgørelse, en opgørelse over indtægter 
og udgifter i regnskabsåret og en penge-
strømsopgørelse.

• en aktivitetsrapport for det forløbne regn-
skabsår.

• oplysninger om afvisninger af at udstede en 
licens, jf. § 52 a, stk. 5, i lov om ophavsret.

• en beskrivelse af kollektiv forvaltningsorga-
nisationens juridiske og forvaltningsmæssi-
ge struktur.

• oplysninger om alle enheder, som direkte 
eller indirekte, helt eller delvis, er ejet eller 
kontrolleret af kollektiv forvaltningsorgani-
sationen.

• oplysninger om det samlede vederlag til 
de i § 8, stk. 3 og § 9 omhandlede personer 
i det foregående år og andre fordele, der 
ydes dem.

• de i punkt 2 i dette bilag omhandlede finan-
sielle oplysninger.

• en delrapport om anvendelsen af alle fra-
drag, der foretages med henblik på sociale, 
kulturelle og uddannelsesmæssige ydelser, 
indeholdende de i punkt 3 i dette bilag om-
handlede oplysninger.

2. Finansielle oplysninger, der skal afgives i 
den årlige gennemsigtighedsrapport:

• finansielle oplysninger om rettighedsveder-
lag pr. kategori af forvaltede rettigheder og 
pr. anvendelsestype (f.eks. fjernsyn, online, 
offentlig fremførelse), herunder oplysninger 
om indtægter hidrørende fra investering 
af rettighedsvederlag og anvendelsen af 
sådanne indtægter (hvorvidt de fordeles 
til rettighedshaverne eller andre kollektive 
forvaltningsorganisationer eller bruges på 
anden vis).

• finansielle oplysninger om udgifterne til for-
valtning af rettigheder og andre tjenester, 
som kollektiv forvaltningsorganisationen 
yder rettighedshavere med en fuldstændig 
beskrivelse af mindst følgende elementer:

• alle driftsomkostninger og finansielle om-
kostninger med en fordeling pr. kategori af 
forvaltede rettigheder og i tilfælde, hvor der 
er tale om indirekte omkostninger, der ikke 
kan henføres til en eller flere kategorier af 
rettigheder, en redegørelse for den anvend-
te metode til fordeling af sådanne indirekte 
omkostninger. 
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• driftsomkostninger og finansielle omkost-
ninger med en fordeling pr. kategori af 
forvaltede rettigheder og i tilfælde, hvor der 
er tale om indirekte omkostninger, der ikke 
kan henføres til en eller flere kategorier af 
rettigheder, en redegørelse for den anvend-
te metode til fordeling af sådanne indirekte 
omkostninger udelukkende med hensyn til 
forvaltning af rettigheder, herunder admini-
strationsomkostninger, der fratrækkes eller 
modregnes rettighedsvederlag eller enhver 
indtægt hidrørende fra investering af rettig-
hedsvederlag i overensstemmelse med § 12 
og § 14, stk. 1-3.

• driftsomkostninger og finansielle omkost-
ninger med hensyn til andre tjenester end 
forvaltning af rettigheder, men omfattende 
sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige 
ydelser.

• midler anvendt til dækning af omkostnin-
ger.

• fradrag i rettighedsvederlag med en for-
deling pr. kategori af forvaltede rettigheder 
og pr. anvendelsestype og formålet med 
fradraget, f.eks. omkostninger i forbindelse 
med forvaltning af rettigheder eller sociale, 
kulturelle eller uddannelsesmæssige tjene-
steydelser.

• omkostninger til forvaltning af rettigheder 
og andre tjenester, som kollektiv forvalt-
ningsorganisationen yder rettighedshavere, 
i procent af rettighedsvederlagene i det 
pågældende regnskabsår, pr. kategori af 
forvaltede rettigheder, og i tilfælde, hvor der 
er tale om indirekte omkostninger, der ikke 

kan henføres til en eller flere kategorier af 
rettigheder, en redegørelse for den anvend-
te metode til fordeling af sådanne indirekte 
omkostninger. 

• finansielle oplysninger om skyldige beløb til 
rettighedshavere med en fuldstændig be-
skrivelse af mindst følgende elementer.

• det samlede beløb tildelt til rettighedshave-
re med en fordeling pr. kategori af forvalte-
de rettigheder og anvendelsestype.

• det samlede beløb betalt til rettighedsha-
vere med en fordeling pr. kategori af forval-
tede rettigheder og anvendelsestype.

• betalingshyppigheden med en fordeling pr. 
kategori af forvaltede rettigheder og anven-
delsestype. 

• det samlede beløb, der er opkrævet, men 
endnu ikke tildelt til rettighedshavere, med 
en fordeling pr. kategori af forvaltede ret-
tigheder og anvendelsestype og angivelse 
af det regnskabsår, i hvilket beløbene er 
opkrævet. 

• det samlede beløb, der er tildelt, men endnu 
ikke fordelt til rettighedshavere, med en for-
deling pr. kategori af forvaltede rettigheder 
og anvendelsestype og angivelse af det 
regnskabsår, i hvilket beløbene er opkrævet. 

• grundene til forsinkelsen, hvis en kollektiv 
forvaltningsorganisation ikke har foretaget 
fordeling og betaling inden for den frist, der 
er fastsat i § 15.
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• de samlede beløb, der ikke kan fordeles 
sammen med en redegørelse for anvendel-
sen af disse beløb.

• oplysninger om forbindelser med andre 
kollektiv forvaltningsorganisationer med en 
beskrivelse af mindst følgende elementer: 

• beløb modtaget fra andre kollektiv for-
valtningsorganisationer og betalt til andre 
kollektiv forvaltningsorganisationer med 
en fordeling pr. kategori af rettigheder, pr. 
anvendelsestype og pr. organisation.

• administrationsomkostninger og andre 
fradrag fra skyldige rettighedsvederlag til 
andre kollektiv forvaltningsorganisationer 
med en fordeling pr. kategori af rettigheder, 
pr. anvendelsestype og pr. organisation.

• administrationsomkostninger og andre 
fradrag fra beløb betalt af andre kollektiv 
forvaltningsorganisationer med en fordeling 
pr. kategori af rettigheder og pr. organisa-
tion.

• beløb fordelt direkte til rettighedshavere fra 
andre kollektiv forvaltningsorganisationer 
med en fordeling pr. kategori af rettigheder 
og pr. organisation.

3. Oplysninger, der skal afgives i den delrapport, 
der er omhandlet i § 23, stk. 4:

• fradrag, der foretages med henblik på 
sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige 
ydelser i regnskabsåret, med en fordeling 
pr. type formål og for hver type formål med 
en fordeling pr. kategori af forvaltede rettig-
heder og pr. anvendelsestype.

• en forklaring af brugen af disse beløb med 
en opdeling pr. type formål, herunder om-
kostningerne forbundet med forvaltning af 
fradrag, der foretages med henblik på at 
finansiere sociale, kulturelle eller uddan-
nelsesmæssige ydelser, samt de særskilte 
beløb, der anvendes til sociale, kulturelle og 
uddannelsesmæssige ydelser.


