
Med henvisning til Copydan Tekst & Node’s 
generelle politik for foreningens fordeling af 
vederlag til rettighedshavernes pkt. 5 kan dan-
ske udgivere, der står til at få udbetalt mere 
end DKK 100.000, blive bedt om at indsende en 
revisorpåtegnet opgørelse til Copydan Tekst & 
Node.

Denne instruks er udarbejdet til de danske 
udgiveres revisorer, der bliver bedt om at 
indsende en revisorerklæring over udgiverens 
indtægter jf. nedenstående pkt. 1-6 - uden ko-
pieringsvederlag fra Copydan Tekst & Node.

§ 1. Ved revisorerklæring forstås i denne in-
struks, at revisor skal udføre sit arbejde i over-
ensstemmelse med den internationale stan-
dard om aftalte arbejdshandlinger vedrørende 
regnskabsmæssige oplysninger og yderligere 
krav ifølge dansk revisorlovgivning (ISRS 4400).

§ 2. Revisor skal sikre, at opgørelsen over udgi-
verens indtægter for 2022 er opgjort i henhold 
til den generelle politik for Copydan Tekst & 
Node’s fordeling af vederlag til rettighedsha-
verne, dvs. opdelt i følgende elementer (udfyld 
gerne bilag 2):

1. Salg af litterære værker og noder.
2. Licens- og abonnementsindtægter for 

licenser og abonnementer, der giver ad-
gang til litterære værker og/eller noder.   

3. Medlemskontingenter, hvor man som en 
del af medlemskabet får adgang til litte-
rære værker og/eller noder.

4. Reklameindtægter og sponsorater i tilknyt-
ning til salg og/eller distribution af litterære 
værker og/eller noder.

5. Specifikke tilskud til udvikling, udgivelse 
m.v. af litterære værker og/eller noder i 
form af fx fondsmidler eller offentlig støtte.

6. Indtægter for sekundær udnyttelse af litte-
rære værker og noder fra andre kollektive 
forvaltningsorganisationer end Copydan 
Tekst & Node.

§ 3. Revisor skal i revisorerklæringen undersøge 
og kommentere på følgende fundne forhold:

7. At opgørelsen over udgiverens indtæg-
ter for 2022 (uden kopieringsvederlag fra 
Copydan Tekst & Node) er udarbejdet i 
overensstemmelse med den generelle  
politik for Copydan Tekst & Node’s fordeling 
af vederlag til rettighedshaverne.

8. Afstemning mellem opgørelsen over udgi-
verens indtægter for 2022 med udgiverens 
bogføring, samt eftertælling af opgørelsen.

9. Undersøge hvorvidt opgørelsen over udgi-
verens indtægter for 2022 er opgjort i over-
ensstemmelse med udgiverens gældende 
regnskabspraksis.

10. Stikprøvevis undersøge om opgørelsen 
over udgiverens indtægter for 2022 er peri-
odiseret korrekt, og tilsvarende undersøge, 
om der foreligger indtægter i 2023, som 
burde være medtaget i opgørelsen over 
udgiverens indtægter i 2022.

§ 4. Revisorerklæringen skal være udført af en 
statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 5. Såfremt udgiveren ikke har indsendt op-
gørelsen over udgiverens øvrige indtægter for 
2022 med tilknyttede revisorerklæring senest 
den 15. maj 2023, mister udgiveren retten til 
vederlag det pågældende år. 

§ 6. Nærværende instruks er opdateret og træ-
der i kraft med virkning for vederlag for 2022.

Se bilag 1 for eksempel til revisorerklæring.

Instruks til revisorer ved vederlagsfordeling  
på undervisningsområdet

Udbetalinger over DKK 100.000.
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Til Copydan Tekst & Node

Vi har udført de arbejdshandlinger, som blev 
aftalt med Dem, og som er angivet nedenfor 
vedrørende udgiverens indtægter for 2022, som 
er vist i vedlagte skema/opgørelse (bilag 2). 

Vores arbejde er udført i overensstemmelse 
med den internationale standard om aftalte 
arbejdshandlinger vedrørende regnskabs-
mæssige oplysninger og yderligere krav ifølge 
dansk revisorlovgivning. 

Arbejdshandlingerne blev udelukkende udført 
for at hjælpe Dem til at vurdere pålideligheden 
af kreditorerne og er opsummeret som følger: 

1. At opgørelsen over udgiverens indtæg-
ter for 2022 (uden kopieringsvederlag fra 
Copydan Tekst & Node) er udarbejdet i 
overensstemmelse med den generelle po-
litik for Copydan Tekst & Node’s fordeling af 
vederlag til rettighedshaverne.

2. Afstemning mellem opgørelsen over udgi-
vernes indtægter for 2022 med udgiverens 
bogføring, samt eftertælling af opgørelsen.

3. Undersøge hvorvidt opgørelsen over udgi-
verens indtægter for 2022 er opgjort i over-
ensstemmelse med udgivernes gældende 
regnskabspraksis.

4. Stikprøvevis undersøge om opgørelsen over 
udgivernes indtægter for 2022 er periodi-
seret korrekt, og tilsvarende undersøge om 
der foreligger indtægter i 2023, som burde 
være medtaget i opgørelsen over udgive-
rens indtægter.

Vi har fundet følgende forhold: 

(a) Med hensyn til punkt 1 fandt vi…

(b) Med hensyn til punkt 2 fandt vi… 

(c) Med hensyn til punkt 3 fandt vi…

(d) Med hensyn til punkt 4 fandt vi…

Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken 
er revision eller review i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision 
eller om review og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning, udtrykker vi ikke nogen grad 
af sikkerhed om opgørelsen over udgivernes 
indtægter for 2022.

Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlin-
ger, revideret eller udført review af opgørelsen 
over de samlede indtægter for 2022 i over-
ensstemmelse med internationale standarder 
om revision eller om review og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning, kunne andre 
forhold være fundet og rapporteret til Dem. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet 
med det formål, der er nævnt i denne erklæ-
rings første afsnit og til Deres brug, og den må 
ikke bruges til noget andet formål eller videre-
gives til nogen anden. Erklæringen vedrører kun 
de forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke 
udstrækkes til at omhandle udgiverens regn-
skab som helhed. 

ERKLÆRING OM FAKTISKE RESULTATER 

Bilag 1 (revisorerklæring):

Adresse, dato 
STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR
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Omsætningselementer Omsætning i kroner

Salg af litterære værker og noder.  

Licens- og abonnementsindtægter for licen-
ser og abonnementer, der giver adgang til 
litterære værker og/eller noder.   

 

Medlemskontingenter, hvor man som en del 
af medlemskabet får adgang til litterære 
værker og/eller noder.

 

Reklameindtægter og sponsorater i tilknytning 
til salg og/eller distribution af litterære værker 
og/eller noder.

 

Specifikke tilskud til udvikling, udgivelse m.v. 
af litterære værker og/eller noder i form af fx 
fondsmidler eller offentlig støtte.

 

Indtægter for sekundær udnyttelse af litteræ-
re værker og noder fra andre kollektive for-
valtningsorganisationer end Copydan Tekst & 
Node.

 

I alt  

Bilag 2 (skema med relevante omsætningselementer):
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