Penneo dokumentnøgle: VOCEE-ES6MG-QT8PT-50ZDL-BO4N3-Z7VTP

FILMEX

CVR nr. 19 03 52 04

Årsrapport 2020

Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen

København, den 18. maj 2021

dirigent

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
Vi er et uafhængigt medlem af
det globale rådgivnings- og revisionsnetværk

København
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

Tel. 39 16 76 00
www.beierholm.dk
CVR-nr. 32 89 54 68

Indholdsfortegnelse
Side

Påtegninger
Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

3

Foreningsoplysninger

6

Ledelsesberetning

7

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020
Resultatopgørelse

9

Balance

10

Pengestrømsopgørelse

11

Noter

12

Penneo dokumentnøgle: VOCEE-ES6MG-QT8PT-50ZDL-BO4N3-Z7VTP

Ledelsesberetning
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2020 for Filmex.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Lov om kollektiv forvaltning af
ophavsret § 23.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver,
finansielle stilling og pengestrømme pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

København, den 18. maj 2021

Bestyrelse

Benjamin Boe Rasmussen
formand

Morten Madsen

Anette Støvelbæk

Thomas Søemod

Mette Marckmann
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Filmex
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Filmex for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der
omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og Lov om kollektiv forvaltning
af ophavsret § 23.

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 årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af virksomheden 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 årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven og Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret § 23. Ledelsen
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Lov
om kollektiv forvaltning af ophavsret § 23.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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:

•
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 virksomhedens 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 årsregnskabet 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 virksomhedens
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 årsregnskabet 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 virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.
•
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
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• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, 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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 18. maj 2021

Be ie rholm
St at s aut oris eret Revis ions part ners els kab

Kim Larsen
Statsautoriseret revisor
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Foreningsoplysninger

Foreningens navn

Filmex
Tagensvej 85
2200 København N

Bestyrelse

Benjamin Boe Rasmussen (formand)
Morten Madsen
Mette Marckmann
Anette Støvelbæk
Thomas Søemod

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

Pengeinstitut

Sydbank
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Ledelsesberetning

Efter at have arbejdet med det i flere år, tog Filmex i 2020 nyt it-system i brug. Det tidligere it-system
var det oprindelige fra 1996, hvor Filmex startede, så det har været en opgradering af både værker,
fordeling, udbetaling osv.
Som led i en større digitalisering og forbedring er der iværksat en portal mitfilmex.dk, hvor
rettighedshavere kan uploade deres kontrakter, der danner grundlag for afregning. Specifikationer af
udbetalinger findes via portal, hvilket betyder at rettighedshaverne fremfor at modtage et fysisk brev, i
stedet kan logge ind på mitfilmex.dk og finde oplysninger om udbetaling mv.

2020 har også i Filmex været præget af covid-19 påvirkningen. Der er, i det omfang det har været
muligt, foretaget ekstraordinære afregninger af hensatte midler. Således har Filmex udover den
ordinære fordeling i september, haft ekstraordinære fordelinger i april og november 2020.
Der er i 2020 indkommet samlet ca. 183 millioner kr., hvilket på niveau med 2019.
Fra Copydan Verdens TV, Kabel er der indkommet ca. 93,6 millioner kr. (inklusiv Copydan Verdens
TV, Digitale midler), hvilket er lavere end tidligere år, hvor der indgik frigivne hensatte midler modtaget
fra Copydan.
Fra Copydan Kulturplus er der indkommet 3,5 millioner, som primært er afregning for 2020 men
omfatter også i mindre grad, modtagelse af hensatte midler for tidligere år fra Copydan.
Fra Copydan Arkiv er der i 2020 indgået 17 t.kr, hvilket skyldes, at der i 2019 blev afregnet for 2019.
Der er indgået ny arkiv aftale med DR fra 2020, men fordeling til rettighedsorganisationerne afventer
afklaring af forhandling om fordelingsnøgle.
Der er i 2020 fordelt ca. 17,8 millioner kr. for arkiv produktioner (for vederlagsår 2019 og tilbage).
Der er indkommet ca. 3,3 millioner kr. fra Copydan AVU.
Der er i 2020 indkommet 4,6 millioner kr. fra udlandet. Disse stammer dels fra kabel og
båndkopivederlag gennem gensidighedsaftaler. Dels fra afregning af midler fra udlandet til danske
medvirkende i udenlandske produktioner.
Der blev i 2020 fordelt ca. 219,1 millioner kr. individuelt og til organisationerne til kollektive og
individuelle formål.
De samlede nettoomkostninger inkl. finansielle poster er i 2020 på 2,5 millioner kr. Der er
nettoomkostninger på 3,0 millioner kr. og nettofinansielle indtægter på 0,5 millioner kr.
Omkostningsprocenten er i 2020 på 4,0%. Omkostningsprocenten er beregnet, som forholdet mellem
driftsomkostninger og indkomne rettighedsmidler.
Nettoomkostningerne og omkostningsprocenten betragtes som tilfredsstillende. Det må forventes, at
omkostningsprocenten vil variere fremover, da der kan være store udsving i indkomne
rettighedsmidler.

Penneo dokumentnøgle: VOCEE-ES6MG-QT8PT-50ZDL-BO4N3-Z7VTP

Filmex forventer i 2021 og frem at videreudvikle systemet således, at vi er på forkant med nye områder
eller kontrakter.
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Ledelsesberetning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke
foreningens finansielle stilling.
Der er ikke i 2020 afvist udstedelse af licens, jf. § 52 a, stk. 5, i Lov om kollektiv forvaltning af
ophavsret.
Filmex ejer eller kontrollerer ingen enheder, hverken direkte/indirekte, helt eller delvis.
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Filmex har i 2020 udbetalt i alt 858.525 kr. til bestyrelsesmedlemmer i kraft af deres status som
rettighedshavere.
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Note

2020

2019

kr.

kr.

Verdens TV, Kabel

62.810.470

109.420.583

Verdens TV, Digital

30.821.493

0

Kulturplus, individuel andel

3.482.091

3.738.123

AVU-medier

3.265.943

4.290.449

Spillefilm

15.463.297

10.771.018

TV-produktioner og arkiv

67.645.739

62.252.689

183.489.033

190.472.862

Rettighedsmidler
Administrationsomkostninger

1

-2.998.775

-3.383.041

Personaleomkostninger

2

-4.298.438

-3.591.285

4.260.196

3.241.110

-3.037.017

-3.733.216

180.452.016

186.739.646

Modtagne administrationsbidrag
Omkostninger
Årets resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

3

771.597

728.862

Finansielle udgifter

4

-200.234

-970.520

181.023.379

186.497.988

Årets resultat

181.023.379

186.497.988

Midler til fordeling overført fra sidste år

136.954.709

136.222.564

9.351.069

0

327.329.157

322.720.552

Årets resultat
Forslag til disponering

Reguleringer til tidligere år

10

Der er disponeret således
Hensat til SKU formål

12

8.948.221

10.614.191

Fordelt individuelt / kollektivt

8

197.677.975

175.151.652

120.702.961

136.954.709

327.329.157

322.720.552

Rest, der overføres til næste år

Penneo dokumentnøgle: VOCEE-ES6MG-QT8PT-50ZDL-BO4N3-Z7VTP

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020
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Balance pr. 31. december 2020
Note

2020

2019

kr.

kr.

472.044

476.032

133.640.513

197.171.425

10.714.199

2.889.800

Omsætningsaktiver i alt

144.826.756

200.537.257

AKTIVER I ALT

144.826.756

200.537.257

120.702.961

136.954.709

120.702.961

136.954.709

218.438

432.813

0

2.259.641

AKTIVER

Periodiserede renter
Værdipapirer
Likvide beholdninger

PASSIVER
HENLÆGGELSER OG RESERVATIONER
Henlæggelser og reservationer til senere fordeling

8,9

Henlæggelser og reservationer i alt

GÆLDSFORPLIGTELSER
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Forudbetalte tillæg fra filmproducenter til senere fordeling
Forudbetalte vederlag til senere fordeling

5

11.343.732

33.149.318

Mellemregninger

6

12.561.625

27.217.438

Henlagt til nyt it-system

7

0

523.338

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

24.123.795

63.582.548

Gældsforpligtelser i alt

24.123.795

63.582.548

144.826.756

200.537.257

PASSIVER I ALT

Yderligere noter om finansielle oplysninger i henhold
til 'Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret'

10 - 12
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OMSÆTNINGSAKTIVER
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2020
2020

2019

kr.

kr.

181.023.379

186.497.988

20.492

831.034

181.043.871

187.329.022

3.988

-305.554

0

22.035

-214.375

247.875

-2.259.641

863.996

Forudbetalte vederlag til senere fordeling

-21.805.586

22.841.785

Mellemregninger, gæld

-14.655.813

-1.135.808

Henlagt til nyt it-system

-523.338

-2.129.375

-39.454.765

20.404.954

141.589.106

207.733.976

Køb af værdipapirer

-26.059.824

-117.525.393

Salg af værdipapirer

89.570.244

35.952.616

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten

63.510.420

-81.572.777

-206.626.196

-185.765.843

9.351.069

0

-197.275.127

-185.765.843

Ændring i likviditet

7.824.399

-59.604.644

Likviditet pr. 1/1 2020

2.889.800

62.494.444

10.714.199

2.889.800

Pengestrømme fra driftsaktiviteten
Årets resultat
Værdiregulering værdipapirer
Pengestrømme før ændring i driftskapital

Periodiserede renter
Mellemregninger, aktiv
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Forudbetalte tillæg fra filmproducenter til senere fordeling

Pengestrømme fra driftsaktiviteten
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten

Pengestrømme til rettighedshavere
Årets uddelinger
Reguleringer til tidligere år
Pengestrømme til rettighedshavere

Likviditet pr. 31/12 2020
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Ændring i driftskapital:
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Noter
2020

2019

kr.

kr.

-1.117.447

-1.254.318

Lokaleomkostninger*

-396.543

-425.861

Kontingent herunder udvikling af VRDB2 database

-512.510

-474.019

-16.820

-121.360

It-omkostninger herunder digitalisering

-510.755

-329.588

Revision og regnskabsmæssig assistance

-172.500

-177.875

Skattemæssig bistand og anden rådgivning

-56.250

0

-104.167

-324.595

-56.313

-19.088

-111.851

-22.848

0

-1.779

Meddelser

-50.000

-100.000

Tryksager

-750

-32.801

107.131

-98.909

-2.998.775

-3.383.041

-4.298.438

-3.591.285

-4.298.438

-3.591.285

771.597

728.862

771.597

728.862

-179.742

-139.486

-20.492

-831.034

-200.234

-970.520

Kontorhold*

Rejse- og mødeomkostninger

Advokat- og konsulentbistand
Forsikringer
Datalister mv. (fordelingsgrundlag)
Filmarkiv

Gebyrer og diverse

* I henhold til forvaltningsaftale med Dansk Skuespillerforbund

Note 2 Personaleomkostninger
Lønbidrag mv.*

* I henhold til forvaltningsaftale med Dansk Skuespillerforbund

Note 3 Finansielle indtægter
Obligationer, renter

Note 4 Finansielle udgifter
Bankrenter, netto
Obligationer, værdiregulering
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Note 1 Administrationsomkostninger
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Noter
2020

2019

kr.

kr.

Forudbetalte vederlag til senere fordeling (Arkiv)

4.880.864

25.426.646

Forudbetalte vederlag til senere fordeling (Digitale midler)

6.378.868

7.722.672

84.000

0

11.343.732

33.149.318

12.094.678

10.285.262

Mellemregning med Filmex SKU-midler

116.658

6.432.114

Mellemregning med Dansk Skuespillerforbund

260.754

672.426

89.535

9.827.636

12.561.625

27.217.438

523.338

2.652.713

-523.338

-2.129.375

0

523.338

Note 5 Forudbetalte vederlag til senere fordeling

Forudbetalte vederlag til senere fordeling (Øvrige)

Mellemregning med rettighedshavere

Mellemregning med Dansk Skuespillerforbunds Rettighedsafdeling

Note 7 Henlagt til nyt it-system
Henlagt kompensation til nyt it-system
Anvendt til udgifter i 2020

Filmex har i 2017 modtaget 2.973.488 kr. fra Copydan Verdens TV, som kompensation for penetration
for årene 2012-2014.
Det er besluttet at kompensationen skal anvendes til finansieringen af nyt it-system.
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Note 6 Mellemregninger

Noter

Verdens TV,
Kabel

Verdens TV,
Digital

Kulturplus

AVU-medier

DR Arkiv

Spillefilm

TV-serier,
Royalty mv.

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

116.368.591

0

4.729.874

5.037.483

0

8.620.540

2.198.221

136.954.709

Reguleringer til tidligere år

-7.073.786

-1.001.054

0

17.425.909

-2.575.286

2.575.286

9.351.069

Rettighedsmidler 2020

62.810.470

30.821.493

3.482.091

3.265.943

0

15.463.297

67.645.739

183.489.033

3.023.237

1.483.521

167.602

157.199

0

0

0

4.831.559

-4.566.062

-2.240.595

-253.134

-237.422

0

0

0

-7.297.213

Til disposition 2020

170.562.450

29.063.365

8.126.433

8.223.203

17.425.909

21.508.551

72.419.246

327.329.157

Fordelt

-95.723.255

-2.658.094

-4.596.029

-3.863.078

-15.857.577

-14.481.232

-69.446.931

-206.626.196

74.839.195

26.405.271

3.530.404

4.360.125

1.568.332

7.027.319

2.972.315

120.702.961

Saldo pr. 1/1 2020

Administrationsbidrag og renter m.v.
Bidrag til omkostningsdeling

Saldo pr. 31/12 2020
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Note 8 Vederlagsarter og deres fordeling
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Noter

Verdens TV,
Kabel

Verdens TV,
Digital

Kulturplus

AVU-medier

DR Arkiv

Spillefilm

TV-serier,
Royalty mv.

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

2015

-855.017

0

0

0

0

0

0

-855.017

2016

8.238.410

0

659.049

109.435

0

0

0

9.006.894

2017

317.788

0

797.132

351.883

0

0

0

1.466.803

2018

17.263.090

0

954.443

767.672

0

0

0

18.985.205

2019

9.393.361

2.189.478

1.193.804

227.048

1.568.332

0

0

14.572.023

2020

40.481.563

24.215.793

-74.024

2.904.087

0

7.027.319

2.972.315

77.527.053

74.839.195

26.405.271

3.530.404

4.360.125

1.568.332

7.027.319

2.972.315

120.702.961

(Uddelingsår/regnskabsår)

Noten viser et samlet overblik over ikke fordelte rettighedsmidler opgjort på områder og rettighedsår.
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Note 9 Henlæggelser og reservationer
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Noter

Verdens TV,
Kabel

Verdens TV,
Digital

Kulturplus

AVU-medier

DR Arkiv

Spillefilm

TV-serier,
Royalty mv.

Overføres

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

116.368.591

0

4.729.874

5.037.483

0

8.620.540

2.198.221

136.954.709

Reguleringer tidligere år

-7.073.786

-1.001.054

0

0

17.425.909

-2.575.286

2.575.286

9.351.069

Indkomne rettighedsmidler 2020

62.810.470

30.821.493

3.482.091

3.265.943

0

15.463.297

67.645.739

183.489.033

Driftsomkostninger

-4.566.061

-2.240.596

-253.134

-237.422

0

0

0

-7.297.213

3.023.236

1.483.522

167.602

157.199

0

0

0

4.831.559

170.562.450

29.063.365

8.126.433

8.223.203

17.425.909

21.508.551

72.419.246

327.329.157

7,3

7,3

7,3

7,3

4,0

4,0

4,0

-91.214.649

-354.808

-4.163.867

-3.613.268

-14.812.075

-14.481.232

-69.446.931

-198.086.830

Overført til SKU formål

-4.508.606

-2.303.286

-432.162

-249.810

-1.045.502

0

0

-8.539.366

Saldo pr. 31/12 2020

74.839.195

26.405.271

3.530.404

4.360.125

1.568.332

7.027.319

2.972.315

120.702.961

Saldo pr. 1/1 2020

Administrationsbidrag og renter m.v.
Til disposition 2020
Driftsomkostninger i %
Fordelt

Noten viser et samlet overblik over de samlede indkomne rettighedsmidler, tildelte vederlag til rettighedshavere i 2020 og driftsomkostninger (ligeledes i %), samt ikke fordelte
rettighedsmidler.
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Note 10 Finansielle oplysninger i henhold til Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret (bilag 1 stk. 2 litra a+b)
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Noter

Saldo pr. 1/1 2020
Reguleringer tidligere år
Indkomne rettighedsmidler 2020
Driftsomkostninger
Administrationsbidrag og renter m.v.
Til disposition 2020

Overføres

Copydan
Verdens TV,
Digitale *)

Copydan
Arkiv *)

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

136.954.709

7.722.672

25.426.646

170.104.027

9.351.069

8.074.840

-17.425.909

0

183.489.033

0

17.376

183.506.409

-7.297.213

0

0

-7.297.213

4.831.559

0

0

4.831.559

327.329.157

15.797.512

8.018.113

351.144.782

Driftsomkostninger i %
Fordelt
Overført til SKU formål
Saldo pr. 31/12 2020

4,0
-198.086.830

-9.198.019

-2.949.019

-210.233.868

-8.539.366

-220.625

-188.230

-8.948.221

120.702.961

6.378.868

4.880.864

131.962.693

Noten viser et samlet overblik over de samlede indkomne rettighedsmidler, tildelte vederlag til rettighedshavere i og driftsomkostninger (ligeledes i %), samt ikke fordelte
rettighedsmidler.
*) Copydan Verdens TV, Digitale og Arkiv midler er i regnskabet indregnet under gældsforpligtelser.
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Note 10 Finansielle oplysninger i henhold til Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret (bilag 1 stk. 2 litra a+b) (fortsat)
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Noter

Forvaltningsorganisation

Land

Beløb modtaget
i Kabel

Beløb modtaget
i Båndkopi

Videreafregning
for
udenlandske
produktioner

kr.

kr.

kr.

Adami

Frankrig

274.337

Aisge

Spanien

Artisti

Italien

Becs

England

12.944

GVL

Tyskland

823.856

Norma

Holland

739.585

Norsk Skuespillerforbund

Norge

Nuovo Imaie

Italien

Playright

Belgien

Swissperform

Schweiz

Tromb

Sverige

96.255

Beløb betalt i
Kabel

Beløb betalt i
Båndkopi

Videreafregning
for danske
produktioner

kr.

kr.

kr.

36.274

1.501

10.628

545

116.713

4.482

16.888
915
534.383
137.272
124.451

185.484
10.342

946

23.850
1.856.699
1.696.490

950.974

1.993.971

1.345.797
173.957

7.474

1.531.281

Alle vederlag er fordelt individuelt uden fradrag for omkostninger i Filmex

Noten viser vederlag betalt til og modtaget fra udlandet (gensidighedsaftaler)
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Note 11 Finansielle oplysninger i henhold til Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret (bilag 1 stk. 2, litra d)

18

19

Noter

Note 12 Regnskab for Filmex SKU-midler
Delrapport om fradrag til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i henhold til Lov om kollektiv
forvaltning af ophavsret § 23 stk. 4, bilag 1 stk. 3

Spec

Indgåede midler

2

Indgåede midler

2020

2019

kr.

kr.

8.948.221

10.614.191

8.948.221

10.614.191

Administrationsomkostninger

3

-188.500

-211.625

Personaleomkostninger

4

-440.166

-315.784

-628.666

-527.409

8.319.555

10.086.782

Omkostninger
Årets resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

5

186.393

161.826

Finansielle udgifter

6

-75.084

-10.454

8.430.864

10.238.154

8.430.864

10.238.154

21.723.590

16.488.578

30.154.454

26.726.732

8.615.329

5.003.142

21.539.125

21.723.590

30.154.454

26.726.732

Årets resultat
Forslag til disponering
Årets resultat
Disponible midler overført fra sidste år

Der er disponeret således
Fordelt
Rest, der overføres til næste år

7
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020

20

Noter

Note 12 Regnskab for Filmex SKU-midler (fortsat)

Balance pr. 31. december 2020
Spec

2020

2019

kr.

kr.

Periodiserede renter

136.306

78.510

Filmex

116.658

6.432.114

14.337

0

25.065.619

17.423.458

1.298.401

526.681

Omsætningsaktiver i alt

26.631.321

24.460.763

AKTIVER I ALT

26.631.321

24.460.763

21.539.125

21.723.590

21.539.125

21.723.590

22.000

20.000

4.665.111

2.329.785

405.085

387.388

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

5.092.196

2.737.173

Gældsforpligtelser i alt

5.092.196

2.737.173

26.631.321

24.460.763

AKTIVER

Andre tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger

PASSIVER
DISPONIBLE MIDLER
Disponible midler til senere fordeling
Disponible midler i alt

7

GÆLDSFORPLIGTELSER
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Bevillinger, ej udbetalt
Dansk Skuespillerforbund

PASSIVER I ALT
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OMSÆTNINGSAKTIVER
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Noter

Note 12 Regnskab for Filmex SKU-midler (fortsat)

2020

2019

kr.

kr.

Verdens TV, Kabel

4.508.606

8.850.994

Verdens TV, Digitale

2.523.911

0

Kulturplus

432.162

194.366

AVU-medier

249.810

185.670

1.233.732

1.383.161

8.948.221

10.614.191

-124.997

-126.889

Lokaleomkostninger*

-41.281

-42.776

Revision og regnskabsmæssig assistance

-22.000

-41.625

-222

-335

-188.500

-211.625

-440.166

-315.784

-440.166

-315.784

Spec 1 Formål
I henhold til lov om kollektiv forvaltning, er Filmex berettiget til at fradrage
midler til Sociale, Kulturelle og Uddannelsesmæssige formål.

Arkiv

Spec 3 Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger*

Gebyrer og diverse

* I henhold til forvaltningsaftale med Dansk Skuespillerforbund

Spec 4 Personaleomkostninger
Lønbidrag mv.*

* I henhold til forvaltningsaftale med Dansk Skuespillerforbund
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Spec 2 Indgåede midler
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Noter

Note 12 Regnskab for Filmex SKU-midler (fortsat)

2020

2019

kr.

kr.

186.393

128.026

0

33.800

186.393

161.826

Bankrenter, netto

-20.091

-10.454

Obligationer, værdiregulering

-54.993

0

-75.084

-10.454

Obligationer, renter
Obligationer, værdiregulering

Spec 6 Finansielle udgifter
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Spec 5 Finansielle indtægter

Noter

Note 12 Regnskab for Filmex SKU-midler (fortsat)

Verdens TV,
Kabel

Verdens TV,
Digitale

Kulturplus

AVU-medier

Arkiv

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

16.735.887

0

293.758

560.198

4.133.747

21.723.590

4.508.606

2.523.911

432.162

249.810

1.233.732

8.948.221

56.083

31.396

5.376

3.107

15.347

111.309

-316.757

-177.320

-30.361

-17.551

-86.677

-628.666

20.983.819

2.377.987

700.935

795.564

5.296.149

30.154.454

Sociale formål

-614.199

-343.828

-58.873

-34.031

-168.069

-1.219.000

Kulturelle formål

-684.514

-383.190

-65.613

-37.927

-187.310

-1.358.554

Uddannelsesmæssige formål

-120.925

-67.694

-11.591

-6.700

-33.090

-240.000

DSF Studio

-2.921.238

-1.635.305

-280.009

-161.857

-799.366

-5.797.775

Fordelt

-4.340.876

-2.430.017

-416.086

-240.515

-1.187.835

-8.615.329

Saldo pr. 31/12 2020

16.642.943

-52.030

284.849

555.049

4.108.314

21.539.125

Saldo pr. 1/1 2020
Indgåede midler 2020
Administrationsbidrag og renter m.v.
Bidrag til omkostningsdeling
Til disposition 2020
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Spec 7 Vederlagsarter og deres fordeling
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Noter

Note 13 Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten for Filmex er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse
A-virksomheder, med de tilpasninger der følger af foreningens særlige forhold. Herudover har foreningen
valgt at udarbejde en ledelsesberetning, en pengestrømsopgørelse og yderligere noter fra en højere
liggende regnskabsklasse samt Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret § 23.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes rettighedsmidler i takt med, at de modtages, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE
Indkomne rettighedsmidler
Under indkomne rettighedesmidler indregnes vederlag, der i henhold til overenskomst eller anden aftale
er udloddet fra Copy-Dan, TV- og filmproducenter m.fl. Vederlagene er betaling for udnyttelse af de
udøvende kunstneres rettigheder.
Omkostninger
Andre eksterne omkostninger fordeles på de forskellige vederlagsarter i forhold til deres belastning af
administrationen. Omkostningerne omfatter almene administrationsomkostninger, personaleomkostninger og afskrivninger.
Omkostninger reduceres for modtagne administrationsbidrag.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer m.v.
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Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
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Noter

BALANCE
Materielle anlægsaktiver
IT-udstyr og programmel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen. Denne omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte
tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningerne
foretages over aktivernes forventede brugstid.

Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i alt væsentlighed svarer til nominel værdi.
Mellemregning med rettighedshavere
Mellemregning med rettighedshavere omfatter fordelte midler til rettighedshavere, der endnu ikke er
udbetalt.
Henlagt til nyt it-system
Henlæggelsen omfatter bevilligede endnu ikke afholdte udgifter.

PENGESTRØMSOPGØRELSEN
Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet,
investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydning i likvider og likvider ved årets
begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og
ændring i driftskapital.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.
Pengestrøm til rettighedshavere
Pengestrømme til rettighedshavere omfatter fordelte beløb til rettighedshavere.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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