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Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for  regnskabsåret  01.01.19

Musikforlæggeyne  i Danmark.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

31.12.19  for

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  givez  et retvisende  binede  af  foreningens  aktiver,

opassiver  og finansiene  stining  pr- 31.12.19  og resuttatet  af foreningens  aktiviteter  for regn-

skabsåret  01.01.19  - 31.12.19.

Årsrapporten  indstines  til  generalforsamIingens  godkendelse.

København,  den  24. februar  2020

Bestyrelsesmedlem

Peter  Littauer
Næstformand

Loui  T6rnqvist
Bestyrelsesmedlem

Ktitisk  revisor%
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Musikforlæggerne  i Danmark

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  i Musikforlæggerne  i Danmark

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for Musikforlæggerne  i Danmark  for regnskabsåret  01.01.19  -

31.12.19,  der omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  herunder  anvendt  regnskabsprak-

sis. Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

Det er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af foreningens  aktiver,

passiver  og finansielle  stilling  pr. 31.12.19  samt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.01.19  - 31.12.19  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

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 foreningen  i overensstemmelse  med internationale

etiske  regler  for revisorer  (IESBA's  etiske  regler)  og de yderligere  krav,  der er gældende  i

Danmark,  ligesom  vi har opfyldt  vores  øvrige  etiske  forpligtelser  i henhold  til  disse  regler  og

krav. Det er vores  opfattelse,  at det  opnåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligt  og egnet  som

grundlag  for vores  konklusion.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har ansvaret  for udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der giver  et retvisende  billede  i

overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  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  foreningens  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  foreningen,  indstine  driften  ener ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  end  at gøre  dette.

[3a«:nH0Lrn
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Musikforlæggerne  i Danmark

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

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  ener  fejl, og at afgive  en revi-

sionspåtegning  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  ener fejl  og kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forven-

tes, at de enkeltvis  eller  samlet  har indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regn-

skabsbrugerne  træffer  på  grundlag  af årsregnskabet.

Som  led i en revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om

revision  og de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og

opretholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

*  Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

om denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl, udformer  og  udfører  revisionshandlinger  som  reak-

tion  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  forår-

saget  af besvigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet

besvigelser  kan  omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,

vildledning  ener  tilsidesættelse  af intern  kontrol.

*  Opnår  vi forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at kunne  ud-

forme  revisionshandlinger,  der er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at

kunne  udtrykke  en konklusion  om  effektiviteten  af foreningens  interne  kontrol.

*  Tager  vi stining  til, om  den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af ledelsen,  er passende,

samt  om de regnskabsmæssige  skøn  og tilknyi,tede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udar-

bejdet,  er rimelige.

ø Konkluderer  vi, om  ledelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprin-

cippet  om fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på grundlag  af det  opnåede  revisions-

bevis  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  ener forhold,  der  kan  skabe

betydelig  tvivl  om  foreningens  evne  til  at fortsætte  driften.  Hvis  vi  konkluderer,  at der  er

en væsentlig  usikkerhed,  skal  vi  i vores  revisionspåtegning  gøre  opmærksom  på oplysnin-

ger herom  i årsregnskabet  eller,  hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modifi-

cere  vores  konklusion.  Vores  konklusioner  er baseret  på  det  revisionsbevis,  der  er opnået

frem  til  datoen  for vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  ener forhold  kan

dog  medføre,  at foreningen  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.

ø Tager  vi stining  til  den  samlede  præsentation,  struktur  Og indhold  af årsregnskabet,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-

C4E:1€:r?H0Lrn
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Musikforlæggerne  i Danmark

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

ner  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,  her-

under  eventuene  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi identificerer  under  revisionen.

Søborg,  den  24. februar  2020

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

-nr.  32 89

\"dersLa
Statsaut.  revisor
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Musikforlæggerne  i Danrnark

Note

I Fordeling  af midler

Kontingenter,  basis

Copy-Dan  ufordelbare  midler

Indtægter  i alt

Støtte,  Kulturene  midler

2 Copy-Dan  ufordelbare  midler

3 Honorarer  til  bestyrelsen

Lønomkostninger  inkl.  pension

Feriepengeforpligtelse  og ferietillæg

4 Øvrige  honorarer

Medlemsmøder  inkl.  foredragsholdere

Bestyrelsesmøder

Udvalgsmøder  og sekretariat  frokost

Rejser  og transport

Kurser,  foredrag  og rapporter

Repræsentation

Kontingenter

Revisorhonorar,  årsrapport

Revisorhonorar,  rådgivning

Reklame

Kontoromkostninger  inkl.  telefon  og  pc

EDB-udstyr

Husleje,  kantine  og rengøring

Advokat,  generalforsamling  etc.

Hjemmeside

Forsikringer

Ansøgningsmodul

Kommunikation

Omkostninger  i alt

Finansielle  omkostninger

Finansielle  poster  i alt

Arets  resultat

Ca[lEf'?HC)Lrn
V I S K  A  B E R B A  L A r4 C E

Resultatopgørelse

2019

DKK

2018

DKK

10.436.196

453.500

153.000

11.042.696

-8.126.387

-153.000

-498.100

-843130

-43.216

-194.438

-60.380

-12.743

-5.727

-170.753

-63.719

-7.943

-105.091

-26.400

-19.098

-29.193

-82.914

-44.880

-114.022

-16.250

- 5.138

-8.313

-643

-313.431

-10.944.909

-41.427

-41.427

56.360

8.575.163

210.000

o

8.785.163

-6.979.372

o

- 540.795

- 510.980

- 8.044

-71.134

-28.971

-3.730

o

-135.435

-32.513

-10.248

-97.838

-38.125

- 9.094

- 5.003

-33.496

o

-66.985

-26.719

-19.683

- 5.782

-72.935

-125.533

-8.822.415

-28.889

-28.889

-66.141
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Musikforlæggerne  i Danmark

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

€ aF.nHOLrn

Resultatopgørelse

2019 2018

DKK DKK

56.360 -66.141

56.360 -66.141

VI S KA  B EFI B A  LA  N C E 9



Musikforlæggerne  i Danmark

AKTIVER

Note

Husleje  deposita

Finansielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Tilgodehavende  udlæg

Tilgodehavender  i alt

Jyske  Bank,  Driftskonto

Jyske  Bank,  Indskudskonto

Likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

[3E!1 € nHOLrn
VI S KA  BE  FI B ALA  N CE

Balance

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

36.425 10.313

36.425 10.313

36.425 10.313

400 26.556

400 26.556

88.276

193.488

130.435

10.078

281.764 140.513

282.164 167  .069

318.589 177.382



Musikforlæggerne  i Danmark

PASSIVER

Note

Egenkapital  1.  januar

Indskud  nye  medlemmer

Overført  resultat

Egenkapitali  alt

Hensættelse  til  kulturene  midler

Jyske  Bank,  Indskudskonto  medlemmer

Hensatte  forpligtelser  i alt

Indefrosne  feriepenge

Langfristede  gældsforpligtelser  i alt

Skyldige  omkostninger

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

7 Eventualforpligtelser

[3E1 € nHOLrn
Vi S KA  B E R B A  LA  N C E

Balance

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

35.625

o

56.360

91.985

7.908.074

-7.908.074

o

33.304

33.304

193.300

193.300

226.604

318.589

81.766

20.000

-66.141

35.625

5.450.312

-5.450.312

o

o

o

141.757

141.757

141.757

177  .382
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Musikforlæggerne  i Danmark

1.  Fordeling  af  midler

Hensat  til  Kulturelle  Midler

Musikforlæggernes  andel

I alt

Som  specificeres  således:

Produktion,  udgivelse  og  distribution  af  fono-  og

videogrammer

Produktion  af  noder

Arbejds-,  studie  og  rejselegater

Koncertvirksomhed

Kursusvirksomhed  og  lignende

Juridisk  bistand

Øvrig  administration

Hæderlegater,  priser  mv.

Kulturpolitiske  aktiviteter

PR-virksomhed:

Messer

Udstininger  med  stand

Udvikling  af  websites  med  dansk  musik

PR for  danske  ophavsmænds  udgivelser

Spil  Dansk  sekretariat

Spil  Dansk  koncerter

I alt

[3E1 € r?HOLrn
VI SKAæ3FT BAL.ANCE

Noter

2019

DKK

2018

DKK

9.521.159

915.037

10.436.196

7.836.646

738.517

8.575.163

2.713.700

556.649

1.445.488

702.729

17.750

o

915.037

478.712

1.223.926

567.252

121.453

o

1.693.500

o

o

10.436.196

2.539.899

362.975

1.388.500

188.500

345.000

130.000

738.517

713.440

644.323

532.019

120.000

15.000

530.000

160.000

166.990

8.575.163

12



Musikforlæggerne  i Danmark

Noter

2019

DKK

2018

DKK

2.  Copy-Dan  ufordelbare  midler,  anvendelse

Oplægsholdere,  honorarer

Oplægholdere,  tranportudgifter

Gl. Skovriddergaard,  35 mødepakker

30.460

18.389

104.151

o

o

o

I alt 153.000 o

Afrapportering:

Musikforlæggerne  holdt  den  30. september  2019  et heldagsseminar  på Gl. Skovridergaard  i

Silkeborg  for ane musikforlag  i Danmark.  Seminaret  blev  afholdt  for midlerne  fra Copydan

Tekst  & Nodes  Ufordelbare  Midler.  Der  deltog  35 musikforlæggere  fra  hele  landet.

Der  var  mange  spændende  og i høj grad  brugbare  oplæg  fra de forskenige  oplægsholdere:

Vibeke  Andersen  og Stefan  Eland  Kristensen,  Copydan  Tekst  & Node,  omkring  kopiering  og

fordeling  af vederlag,  Rasmus  Rattenborg  Enekjær,  Copydan  Verdens  TV,  om indkassering,

afregning  og fremtiden,  Keld  Reinicke  om fremtidens  mediebillede,  Jakob  Sørensen  om

Eliteuddannelsen  i Sangskrivning,  Scott  Cohen  om  artificial  intelligence  og algoritmer  samt

Stein  Bjelland  om  musik,  penge  og  politik.

2019

DKK

2018

DKK

3.  Honorarer  til  bestyrelsen

Formand

Næstformand

Øvrige  bestyrelsesmedlemmer  og suppleant

175.000

115.000

208.100

225.417

115.000

200.378

I alt 498.100 540.795

[3«:f € r?HOLrn
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Musikforlæggerne  i Danmark

4.  ØvrØge  honorarer

Kritisk  revisor

Handelsmissionsudvalg

Diverse  udvalgsmøder

Beviningsudvalgsmøder

Copydan  Tekst  & Node  bestyrelsesmøder

NCB  Synch  arbejdsgruppe

Vækstpakke  udvalgsmøder

SPOT  Panel  moderator

I alt

5.  Hensættelse  til  kulturelle  midler

Hensættelse  1. januar

Hensættelse  i året

Udbetalinger

I alt

6.  Skyldige  omkostninger

A-skat  og  arbejdsmarkedsbidrag

ATP  og  andre  sociale  ydelser

Feriepengeforpligtelser

Beviningsmøde  3 runde,  honorarer

Revisor

Udlæg

I a}t

B-R  A  N E

Noter

2019

DKK

2018

DKK

5.000

9.000

11.500

143.738

15.000

10-200

o

o

194.438

5.000

o

o

33.552

19.194

2.796

5.592

5.000

71.134

5.450.312

7.176.574

-4.718.812

7.908.074

5.114.435

8.495.066

-8.159.189

5.450.312

34.496

2.932

69.109

47.540

38.000

1.223

193.300

36.157

2.859

64.616

o

38.125

o

141.757

14



Musikforlæggerne  i Danmark

Noter

7.  Eventualforpligtelser

Foreningen  har  indgået  huslejeforpligtelse  på  t.DKK  562 inkl.  moms.

Andre  eventualforp1igtelser

Foreningen  har  ikke  stinet  sikkerhed,  ligesom  der  ikke  påhviler  foreningen  øvrige

eventualforpligtelser  på statusdagen.

Foreningen  anlægger  fra  tid  til  anden,  på  vegne  af medlemmerne,  retssager  m.v.

Omkostningerne  i forbindelse  hermed  dækkes  af medlemmerne  og sådanne  sager  vil

almindeligvis  ikke  påvirke  foreningens  økonomi.

[3«:1[r?HC)Lff'i
Vi 'sKABEFi  BALANCE 15



Musikforlæggerne  i Danmark

Noter

8.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for virksomheder  i regn-

skabsklasse  A tilpasset  foreningens  aktivitet  med  tilvalg  af bestemmelser  fra en højere

regnskabsklasse.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdireguleringer  af finansielle  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des  alle  omkostninger,  herunder  afskrivninger  og nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  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.

RESULT  ATOPGØRELSE

Indtægter

Indtægter  fra  KODAs  kulturene  midler  indtægtsføres  efter  kontantprincippet.

Medlemskontingenter  indtægtsføres  i det  regnskabsår  kontingentet  vedrører.

Støtte

Hensættelser  til  støtte  for andre  formål  udgift,sføres  på beviningstidspunktet.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til administration  m.v.  Udgifter  til

etablering  af kontor  i form  af møbler  og lignende  udgiftsføres  i anskaffelsesåret.

[3aEr?HaLrn
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Musikforlæggerne  i Danmark

Noter

8.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger  omfatter  løn  og  honorar  til  valgte  bestyrelsesmedlemmer  og

sekretariatet  samt  øvrige  personalerelaterede  omkostninger.

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansielle  poster  indregnes  renteindtægter  og renteomkostninger  m.v.

Skat  af  årets  resultat

Foreningen  er ikke  et selvstændigt  skattesubjekt.  Der  indregnes  derfor  ikke  skat  i årsregn-

skabet,  idet  aktuel  og udskudt  skat  påhviler  interessenterne/kapitalejerne  og komplemen-

taren/kommanditisterne  og komplementaren.

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til pålydende

værdi  med  fradrag  af nedskrivninger  til  imødegåelse  af tab.

Nedskrivninger  til  imødegåelse  af tab  opgøres  på grundlag  af en individuel  vurdering  af de

enkelte  tilgodehavender,  når  der  på individuelt  niveau  foreligger  en objektiv  indikation  på, at

et tilgodehavende  er værdiforringet.

Deposita,  der er indregnet  under  aktiver,  omfatter  betalte  deposita  til udlejer  vedrørende

foreningens  indgåede  lejeaftaler.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Gældsforpligtelser

Langfristede  gældsforpligtelser  måles  til  kostpris  på  tidspunktet  for stiftelse  af gældsforholdet

(lånoptagelsen).  Gældsforpligtelserne  måles  herefter  til  amortiseret  kostpris,  hvor  kurstab  og

låneomkostninger  indregnes  i resultatopgørelsen  som  en finansiel  omkostning  over  løbetiden

på grundlag  af  den  beregnede,  effektive  rente  på  tidspunktet  for stiftelse  af gældsforholdet.
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Musikforlæggerne  i Danmark

Noter

8.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gæl-

dens  pålydende  værdi.
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