ANVENDELSE AF COPYDAN TEKST & NODE UFORDELBARE MIDLER

Vi har udarbejdet vedhæftede rapporteringsskema, som viser modtagelse af midler
vedrørende 2021 på kr. 234.070, anvendelse af midler i 2021 med kr. 235.065, hvoraf kr. 995 er
overført fra midler vedrørende 2020.

LEDELSESPÅTEGNING



at anvendelse af midlerne er sket i overensstemmelse med den generelle politik for
anvendelse af ufordelbare midler fra CopyDan Tekst & Node, som er anført i Vejledning
om anvendelse af vederlag fra CopyDan Tekst & Node, samt i CopyDan Tekst & Nodes
vedtægter § 3.3,



at rapporteringsskemaet kun indeholder udgifter, som er afholdt i kalenderåret 2021,



at modtagne ufordelbare midler er registreret på en særskilt bankkonto adskilt fra
foreningens driftskonto.

København, den 4. februar 2022

Hanne Christensen
Sekretariatsleder

Ole Dreyer
Bestyrelsesformand
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På vegne af Musikforlæggerne i Danmark skal vi hermed erklære:

Musikforlæggerne i Danmark

Den uafhængige revisors erklæring
om anvendelse af ufordelbare midler

Til Copydan Tekst & Node
Vi har efter aftale undersøgt hvorvidt Musikforlæggerne i Danmark overholder den generelle
politik for anvendelsen af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node for perioden 1. januar
– 31. december 2021, som anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst &
Node, samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter §3.3.

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 generelle politikker for anvendelsen 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.
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med
sikkerhed 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.
Beierholm 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.
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Musikforlæggerne i Danmark har i regnskabsåret 2021 modtaget ufordelbare midler udgørende
234.070 kr. fra Copydan Tekst & Node, hvoraf 235.065 kr. er anvendt til godkendte formål og
995 kr. er overført fra tidligere modtagne midler, i overensstemmelse med en generelle politik
for anvendelse af ufordelbare midler.

Musikforlæggerne i Danmark

Den uafhængige revisors erklæring
om anvendelse af ufordelbare midler

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed
og professionel adfærd.
Som led i vores undersøgelser har vi udført følgende handlinger:

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 for
perioden 1. januar – 31. december 2021, som anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra
Copydan Tekst & Node, samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter §3.3.

Søborg, den 4. februar 2022

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Anders Ladegaard
Statsaut. Revisor
MNE-nr. mne18830
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► Stikprøvevis kontrolleret at anvendelsen af ufordelte 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 vederlag fra Copydan Tekst & Node, samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter §3.3.

Rapporteringsskema - kollektive midler - Copydan, Tekst & Node
Omkostninger
Pr æcisering af omkostningstype:

Lønomkostninger

Administration

Uddelinger/ St øtte

Andre omkostninger

Juridisk masterclass for musikforlag:

Total
-

Opl ægsholder, honorar og rejseom kost ninger

12.500

12.500
-

Seminar for musikforlag:

Opl ægsholdere, honorarer

41.696

41.696

Opl ægsholdere, rejseom kost ninger

5.872

5.872

Fredensborg St ore Kro, m ødepakker

86.593

86.593
-

Carl Pris 2021

-

Carl Pris st at uet t er, 14 st k.

56.350

56.350

Carl Pris konferencier
Carl Pris program , t ryk

31.125

31.125

929

929

235.065

235.065

Total

-

-

M idler m odt aget vedr ørende 2021

-

234.070

M idler overf ørt fra 2020

995

M idler overf ørt fra 2019

-

M idler overf ørt fra 2018 eller t idligere.

-

Ultimo overf ørt til 2022 vs. anvendt af omk.

-

Saldo jf. balance
Kontrol/ afstemning

-

Analyse af administrationsprocent

Adm inist rat ionsprocent (2021)

0,0%

Adm inist rat ionsprocent (2020)
Forklaring p å udvikling i adm inist rat ionsprocent og

øvrige kom m ent arer t il rapport eringsskem aet :

0,0%
xxxx
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Ole Dreyer Wogensen

Hanne Christensen
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