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Musikforlæggerne  i Danmark

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for  regnskabsåret  01.01.17

Musikforlæggerne  i Danrnark.

31.12.17  for

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

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

passiver  og finansiene  stilling  pr. 31.12.17  og yesultatet  af foreningens  aktiviteter  for regn-

skabsåret  01.01.17  - 31.12.17.

Årsrapporten  indstilles  ti]  generalforsamlingens  godkendelse.

København,  den  19.  februar  2018

Peter  Littauer
Næstformand

Loui T6rncIvist
Bestyrelsesmedlem

Til  medlemmerne  i Musikforiæggerne  i Danmark

Jeg  har  revideret  Musikforlæggerne  i Danmarks  årsrapport  for 2017.

/

Gennemgangen  har  ikke  givet  anledning  til  forbehold.

[3EIEnHOLm
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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  01.01.17  -

31.12.17,  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. 31.12.17  samt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.01.17  - 31.'12.17  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  drifi.,  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  eller  ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  end  at  gøre  dette.

C4E1EnH0Lm
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Musikforlaeggerne  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  eller  fejl,  og  at af:ve  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  krag  der  er gældende  i Danmark,  altid  vil  afdække

væsentlig  fejlinformation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af

besvigelser  ener  fejl  og  kan  betragf.es  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  fozven-

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

skabsbrugerne  træffer  på  grundlag  af  årsregnskabet.

Som  led  i en revision,  der  udføres  i overenssternmelse  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  revisionshand1inger,  der er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at

kunne  udtrykke  en  konklusion  om  effektiviteten  af  foreningens  interne  kontrol.

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

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

bejdet,  er rimelige.

*  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  drift.en.  Hvis  vi  konkluderer,  at der  er

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

gey 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.

C3EIEnHOLm
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Musikforlæggerne  i Danmark

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

*  Tager  vi  stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og  indhold  af årsregnskabet,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om  årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-

ner  og  begivenheder  på  en  sådan  måde,  at  der  gives  et  retvisende  binede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  den  øverste  ledelse  om  blandt  andet  det  planlagte  ornfang  og den

tidsmæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  her-

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

Søborg,  den  19.  februar  2018

Beierholm

Statsautoriseret

32 89

Statsaut.  revisor
MNE-nr  mne18830

[3E1E1aa?HOLm
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Musikforlaeggerne  i Danmark

Note

1 Kulturelle  midler,  KODA

Kontingenter,  basis

Kontingenter,  udbytte

2 Copy-Dan  Arkiv

Indtægter  i alt

I Støtte,  Kulturelle  midler

2 Fordeling  Copy-Dan  arkiv

3 Honorarer  til  bestyrelsen

Lønomkostninger  inkl.  pension

Feriepengeforplig!.else  og  ferietillæg

4 Øvrige  honorarer

Medlemsmøder  inkl.  foredragsholdere

Bestyrelsesmøder

Rejser  og  transport

Kurser,  foredrag  og  rapporter

Repræsentation

Kontingenter

Revisorhonorar

Reklame

Kontoromkostninger  inkl.  telefon  og  pc

Husleje,  kantine  og  rengøring

Advokat,  generalforsamling  etc.

Advokat,  vedtægtsændringer

Hjemmeside

Forsikringer

Omkostninger  i alt

Resultat  før  finansielle  poster

Finansielle  omkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

[3EIEnHOLm

Resultatopgørelse

2017

DKK

2016

DKK

6.452.045

192.500

79.142

243.107

6.966.794

- 5.201.665

- 243.107

- 592.800

- 509.184

-4.919

- 46.940

- 23.796

- 2.925

- 99.617

- 4.348

- 20.500

- 56.380

- 42.901

- 5.826

- 42.980

- 68.959

-12.500

- 24.063

- 22.540

- 4.651

-7.030.6C)1

-63.807

-25.802

-25.802

-89.609

6.435.579

185.500

132.723

o

6.753.802

- 5.148.855

o

- 562.272

-495.285

- 6.567

- 34.358

- 20.015

-1.858

-100.031

7.063

- 6.320

- 54.513

- 36.375

- 5.192

-48.221

- 70.462

- 20.781

- 37.188

- 42.436

- 4.708

-6.688.374

65.428

-1.191

-1.191

64.237
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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

GEl € nHOLm
VI  S KA  B E R B ALA  N C E

Balance

31.12.17

DKK

31.12.16

DKK

10.313

10.313

10.313

583

583

37.688

162.746

200.434

201.017

211.330

10.313

10.313

10.313

1.563

1.563

12.241

262.420

274.661

276.224

286.537

g



Musikforlaeggerne  i Danmark

PASSIVER

Note

Egenkapital  1. januar

Indslaid  nye  medlemmer

Overført  resultat

Egenkapitali  alt

5 Hensættelse  til  kulturelle  midler

Jyske  Bank,  Indskudskonto  medlemmer

Hensatte  forpligtelser  i alt

Feriepengeforpligtelser

6 Skyldige  omkostninger

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

7 Eventua1forpligtelser

Balance

31.12.17

DKK

31.12.16

DKK

146.375

25.000

-89.609

77.138

5.000

64.237

81.766 146.375

5.114.435

-5.114.435

5.221.499

-5.220.398

o I.IOI

61.491

68.073

61.491

77.Ei70

129.564 139.061

129.564 139.061

211.330 286.537
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Musikforlæggerne  i Danmark

1.  Fordeling  af  midler

Hensat  til  Kulturene  Midler

Musikforlæggernes  andel

I alt

Som  specificeres  således:

Produkt.ion,  udgivelse  og  distribution  af  fono-  og

videogrammer

Produktion  af  noder

Arbejds-,  studie  og  rejselegater

Koncertvirksomhed

Kursusvirksomhed  og  lignende

Juridisk  bistand

Øvrig  administration

PR-virksomhed:

Messer

Udstillinger  med  stand

Udvikling  af  websites  med  dansk  musik

Dansk  musikstatistik

PR for  danske  ophavsmænds  udgivelser

Spil  Dansk  sekretariat

Carl  Prisen

I alt

€ EIEnHOLm

Noter

2017

DKK

2016

DKK

5.201.665

1.250.380

6.452.045

5.148.855

1.286.724

6.435.579

2.065.542

462.000

1.117.318

210.305

115.000

32.500

1.250.380

466.500

80.000

8.000

25.000

469.500

150.000

o

6.452.045

1.962.700

449.000

813.619

67.000

240.000

25.000

1.286.724

352.530

128.506

15.000

27.000

318.500

150.000

600.000

6.435.579

1l



Musikforlæggerne  i Danmark

2.  Fordeling  af  Copy-Dan  midler

Copy-Dan  Arkiv

I alt

Som  specifiseres  således:

Deltagelse  i Copydan  bestyrelsesmøder  2017

Dansk  Musikomsætning

SPOT  2017

Folkemødet  2017

Seminar  København  2017

ICMP

I alt

3.  Honorarer  til  bestyrelsen

Formand

Næstformand

Øvrige  bestyrelsesmedlemmer  og  suppleant

I alt

Noter

2017

DKK

2016

DKK

243.107

243.107

o

o

12.721

24.323

30.312

15.380

121.786

38.585

243.107

o

o

o

o

o

o

o

229.473

131.127

232.200

592.800

222.789

127.308

212.175

562.272
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Musikforlæggerne  i Danmark

4.  ØvrSge  honorarer

Kritisk  revisor

Jørgen  Andresen

Lotte  Aagaard

Rasmus  Koppelhus

Mette  Zåhringer

Mikael  Kristiansen

Mads  Fjelstervang

Johan  Svitzer

Peter  Ødegaard  Skovsted

Maria  Therese  Seefeldt  Stæhr

Laura  Littauer

John  Aagaard

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

Øvrig  anden  gæld

Revisor

I alt

€ El €:nHOLm
VI  S K AB  E R B ALA  N C E

Noter

2017

DKK

2016

DKK

5.000

1.398

o

9.786

12.582

o

o

o

8.388

o

1.398

8.388

46.940

5. 000

6. 990

1.398

4.194

1.398

1. 398

2. 796

1. 398

2. 796

1.398

5.592

o

34.358

5.221.499

5.161.636

-5.268.700

5.114.435

5.848.815

5.148.855

-5.776.171

5.221.499

31.831

1.242

o

35.000

68.073

32.820

1.149

8.601

35.000

77.E70
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Musikforlaeggerne  i Danmark

Noter

7.  Eventualforpligtelser

Leasingforp1igtelser

Foreningen  har  indgået  huslejeforpligtelse  på  277  t.DKK  inkl.  moms.

Andre  eventua1forpligtelser

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

eventuaelforpligtelser  på  statusdagen.

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

Ornkostninger  i  forbindelse  hermed  dækkes  af medlemmerne  og  sådanne  sager  vil

alrnindeligvis  ikke  påvirke  foreningens  økonomi.

8.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

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

skabsklasse  A.

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  forpliglelser.  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  pålideIligt.  Forpligtelser  indregnes  i balancen,

når  det  er  sandsynligt,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  foreningen,  og

forpligtelsens  værdi  kan  måles  plideligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og  forpligtelser

til  kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for hver

enkelt  regnskabspost.

Ved  indregning  og mling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og  risici,  der  fremkommer  inden

årsrapporten  aflægges,  og  som  be-  ener  afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

[3[IEnH0Lm
VI  S KA  B E R B A LAN  C E
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Musikforlaeggerne  i Danmark

Noter

8.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

RESULT  ATOPGØRELSE

Indtægter

Indtægter  fra  KODAs  kulturelle  midler  indtægtsføres  efler  kontantprincippet.

Medlemskontingenter  indtægtsføres  i det  regnskabsår  kontingentet  vedrører.

Støtte

Hensætte]ser  ti]  støtte  for  andre  formå]  udgiftsføres  på bevillingstidspunktet.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til administration  m.v.  Udgifi.er  til

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger  omfatter  løn, gager  samt  øvrige  personalerelaterede  omkostninger.

Andre  finansielle  poster

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

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

vaerdi  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.

[3EIEnHOLm
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Musikforlæggerne  i Danmark

Noter

8.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti  sarnt  kontante  beholdninger.

Gældsforpligtelser

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

dens  pålydende  værdi.

[3EIEr?H0Lm
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