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Forord 

I juni 2015 fik film- og tv-producenternes kollektive forvaltning ny administration. 
Det blev samtidig startskuddet til arbejdet med at sikre korrekt implementering af 
lov om kollektiv forvaltning så hurtigt som muligt.  

Som et led heri har kravet i lovgivningen om udarbejdelse af 
gennemsigtighedsrapport stået højt på dagsordenen. Arbejdet med at udarbejde en 
gennemsigtighedsrapport har været vanskeliggjort af de uregelmæssigheder der 
blev konstateret i forvaltningen hen over 1. halvår 2015, og flere steder i rapporten 
vil den juridiske og økonomiske oprydning, der har pågået, skinne igennem.  

Det er imidlertid med tilfredshed, at vi nu kan offentliggøre denne første 
gennemsigtighedsrapport, som bidrager til at give indsigt i og forståelse for den 
kollektive forvaltning af producentrettigheder til film- og tv-produktioner. 

God læselyst! 

 

 

Klaus Hansen      
Fungerende formand, PRD  

 

Anne Sophie Gersdorff Schrøder 
Direktør, Filmret ApS 

 

31. august 2017 
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Gennemsigtighedsrapport 2016 

Producent Rettigheder Danmark 

1. Indledning 
Den kollektive forvaltning af rettigheder til danske og udenlandske film- og tv-produktioner har 
hidtil ligget i foreningerne CAB, Filmret og Filmkopi. Ultimo juni måned 2017 gennemførtes en 
fusion af CAB, Filmret og Filmkopi. Den fusionerede forening har ændret navn til Producent 
Rettigheder Danmark (PRD). Fusionen har virkning fra 1. januar 2017.  

PRD har – i lighed med CAB, Filmret og Filmkopi - til formål at forvalte ophavsrettigheder på vegne 
af film- og tv-producenter, herunder særligt at forestå viderefordeling af ophavsretlige vederlag 
modtaget fra Copydan foreninger.  

Som følge af at foreningerne på tidspunktet for afgivelse af denne gennemsigtighedsrapport er 
fusioneret til PRD, er det PRD, der står som afsender af rapporten. Indholdet relaterer sig imidlertid 
til regnskabsåret 2016, hvor den kollektive forvaltning af film- og tv-producenternes rettigheder lå i 
de tre foreninger CAB, Filmret og Filmkopi.  

Dette er således den første og bliver også den eneste gennemsigtighedsrapport, der relaterer sig til 
aktiviteter i CAB, Filmret og Filmkopi. Rapporten indeholder de oplysninger, der kræves i Lov om 
kollektiv forvaltning, som blev vedtaget i april 2016.  

Der har i perioden forud for 1. juni 2015 været konstateret væsentlige uregelmæssigheder i de 3 
foreninger CAB, Filmret og Filmkopi. Disse uregelmæssigheder har resulteret i betydelige 
økonomiske tab for foreningerne og de enkelte rettighedshavere, og det har været nødvendigt at 
iværksætte en række tiltag for at rette op på økonomien; tiltag der ud over at være vedtaget af 
bestyrelserne i de 3 foreninger også er vedtaget af medlemmerne på et årsmøde i Filmret tilbage i 
november 2015. 

Konsekvenserne af de konstaterede uregelmæssigheder og den vedtagne genopretningsplan viser 
sig flere steder i rapporten og særligt i opgørelserne i bilag A, tabel 1, hvor det fremgår, at der er 
allokeret betydelige beløb til genopretning i 2016 (og i 2015) med henblik på at bringe økonomien i 
foreningerne på fode igen.  

Det er med tilfredshed, at vi kan konstatere, at vi inden udgangen af 2017 forventer at have 
genoprettet økonomien. Det havde ikke været muligt uden et godt samarbejde mellem ledelse og 
bestyrelse og internt mellem de tre bestyrelser og skyldes også et godt samarbejde med de film- og 
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tv-producenter, der på trods af de økonomiske tab de har lidt, har støttet op om en ambitiøs 
genopretningsplan med reducerede udbetalinger over flere år, som har været med til at sikre, at 
producenternes kollektive forvaltning hurtigt og effektivt er tilbage på rette spor. 

2. Aktivitetsrapport for det forløbne regnskabsår 
Aktiviteterne i 2016 i CAB, Filmret og Filmkopi har - ud over den daglige drift med fokus på 
fordeling af rettighedsmidler - særligt relateret sig til 3 indsatsområder: 

a. Økonomisk genopretning på baggrund af konstaterede uregelmæssigheder forårsaget af den 
tidligere administration 

b. Forenkling af den juridiske struktur i de 3 foreninger 
c. Implementering af Lov om kollektiv forvaltning 

Ad a) Økonomisk genopretning 
Fra slutningen af 2014 og i løbet af foråret 2015 blev en række uregelmæssigheder, foretaget af den 
tidligere administration af CAB, Filmret og Filmkopi, afdækket. Uregelmæssighederne beløb sig til 
ca. 175 mio. kr., som således ikke var til stede i de 3 foreninger. Opgaven med at få overblik over de 
manglende midler blev vanskeliggjort af, at der var en betydelig sammenblanding af 
rettighedsmidler dels mellem de enkelte forretningsområder i den enkelte forening, dels mellem de 
3 foreninger. 

Da den nuværende administration med virkning fra 1. juni 2015 overtog ansvaret for forvaltningen 
af rettigheder i de 3 foreninger, stod det klart, at der måtte foretages indgreb i de fremtidige 
udlodninger af rettighedsmidler med henblik på at sikre en genopretning af økonomien i de 3 
foreninger.  

Dette arbejde blev sat i gang ultimo 2015 og er fortsat ind i 2016. I 2016 har det betydet, at man har 
reduceret udbetaling af rettighedsmidler med ca. 40 mio. kr. for royaltyår 2015, som er blevet fordelt 
i 2016. 

Der er desuden i 2016 blevet anvendt betydelige ressourcer på at få et samlet overblik over de midler, 
man havde stående for perioden 2011-2013, og som man ikke ved tidligere regnskabsårs udgang 
havde fået håndteret, men som man som følge af tidligere beslutninger i bestyrelse og på årsmøde 
for medlemmerne havde besluttet ligeledes skulle allokeres til økonomisk genopretning frem for – 
som praksis ellers har været og fortsat er – at allokere midlerne til fordeling i kommende år. 

Ad b) Forenkling af juridisk struktur 
Den kollektive forvaltning af film- og tv-producenternes rettigheder har historisk været håndteret i 
de 3 foreninger CAB, Filmret og Filmkopi, som alle blev administreret samme sted. Den præcise 
begrundelse for at lægge rettighederne i 3 foreninger kendes ikke, men skal sandsynligvis forklares 
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med, at man oprindeligt har set visse fordele i at operere med selvstændige foreninger for hvert 
hovedforretningsområde.   

Opdelingen i 3 foreninger savner dog i dag begrundelse, da der dels licenseres nye og flere 
rettigheder i forhold til, da strukturen blev etableret, dels er tale om at hovedparten af 
rettighedshavere i foreningerne er de samme. Strukturen har desuden bidraget til at vanskeliggøre 
muligheden for at få et samlet overblik over forretningen, og har dermed gjort det vanskeligere at 
sikre fuld transparens. Endelig er det i økonomisk henseende uhensigtsmæssigt med 3 foreninger 
med hver sin bestyrelse, aflæggelse og revision af 3 årsregnskaber mm. 

Det er på den baggrund, at der i 2016 blev arbejdet henimod en fusion af de 3 foreninger. Der er 
gennemført juridisk såvel som begrænset finansiel due diligence på de 3 foreninger, som resulterede 
i en anbefaling af fusion fra såvel advokater som revisorer.  

Parallelt hermed blev der arbejdet med et nyt sæt vedtægter for den fusionerede forening. 

Endelig blev der som led i forenkling af strukturen i 2016 i samarbejde med IFPI arbejdet på at skille 
IFPI ud af film- og tv-producenternes fremtidige kollektive forvaltning, ligesom FDV som forening 
ikke længere er en del af den kollektive forvaltning. Derimod er det nu de enkelte distributører, der 
har rettigheder til film- og tv-produktioner, der har mulighed for at være direkte medlemmer af 
PRD. 

Ad c) Implementering af Lov om kollektiv forvaltning 
Lov om kollektiv forvaltning blev vedtaget af Folketinget i april 2016. Lovgivningen stiller en række 
krav til kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder, herunder krav der skal afspejles i 
forvaltningsorganisationernes vedtægter.  

Arbejdet med udarbejdelse af nye vedtægter, som skal være med til at sikre, at film- og tv-
producenternes kollektive forvaltning lever op til de krav, der stilles i loven, blev igangsat i 2016 og 
resulterede i, at der på ekstraordinært årsmøde den 27. juni 2017 blev vedtaget nye vedtægter for 
den fusionerede forening PRD. De nye vedtægter lever op til de krav, der stilles i loven og indebærer 
bl.a., at alle medlemmer af bestyrelsen fremadrettet opstilles og vælges af medlemmerne af 
foreningen, ligesom generalforsamlingen får en langt større indflydelse, herunder skal godkende 
generelle politikker for fordeling af vederlag, fradrag i rettighedsmidler, investering af 
rettighedsmidler samt anvendelse af ufordelbare midler. 

3. Forvaltningsområder 
CAB, Filmret og Filmkopi forvalter primært rettigheder på de områder, er knytter sig til 
aftalelicensbestemmelserne i ophavsretsloven (§§ 13, 17, 30a, 35, 39-46a, 50, 2). Foreningerne 
repræsenterer danske såvel som udenlandske indehavere af rettigheder til film- og tv-produktioner.  



Gennemsigtighedsrapport 2016 
   

Fordelingspolitik  4 

CAB, Filmret og Filmkopi indgår ikke selv aftaler med brugerne af audiovisuelt indhold. 
Foreningernes arbejde består således primært i at fordele de rettighedsvederlag, der indhentes via 
Copydan, som har fået mandat til at licensere de rettigheder, der forvaltes af foreningerne.  
Foreningerne fordeler dernæst også de rettighedsindtægter, der modtages fra udenlandske 
samarbejdsorganisationer. 

Langt størstedelen af de rettighedsvederlag der fordeles i de 3 foreninger knytter sig til tv-
distributørernes retransmission og digitale udnyttelser af indholdet på tv; i opgørelserne i bilag B, 
tabel 2 figurerer disse områder som CAB, start forfra og mellemgruppe. 

Foreningerne forvalter herudover rettigheder og har givet mandat til Copydan på en række mindre 
områder som fx TV til søfarende, TV til forsvaret, Arkivudnyttelser, Film i skoler m.fl. 

Udover fordeling af rettighedsmidler på individuelt grundlag gennemføres der også i foreningerne 
fordeling af de kollektive vederlag, der modtages som kompensation for lovlig kopiering af 
audiovisuelt indhold på løse medier (blankbånd). Dette område udgør en meget begrænset del af 
den samlede forvaltning. 

4. Fordelingspolitik 
Foreningernes fordelingspolitik har i 2016 og tidligere været baseret på fordelingsregler vedtaget af 
bestyrelserne, som beskrevet i driftsregulativer og i vedtægterne for de tre foreninger.  

Det bærende princip for fordelingen i foreningerne er faktisk forbrug, hvor varighed og seertal er 
de 2 afgørende parametre for beregningen af de rettighedsvederlag, der fordeles.  

Der fordeles som udgangspunkt på tv-kanaler med en vis udbredelse, idet det vil være 
administrativt og økonomisk tungt at gennemføre fordeling på alle tilgængelige tv-kanaler, hvilket 
ikke vil stå mål med indtægterne for de kanaler, der kun har ganske begrænset udbredelse og/eller 
seertal.  

Der blev i 2016 på retransmissionsområdet udbetalt til danske og udenlandske rettighedshavere på 
DR, DR2, DR-K og TV2 Danmark og til danske rettighedshavere på TV3, TV2 Zulu, TV2 Fri, TV2 
Charlie, DK 4, Kanal 4 og Kanal 5. Baggrunden for at der alene udbetales til danske rettighedshavere 
på de kommercielle kanaler er en tidligere afgørelse fra Ophavsretslicensnævnet der tog stilling til 
bl.a. denne problemstilling. 

De indtægter der udgør kompensation for lovlig privatkopiering (blankbånd) og som fordeles 
individuelt, fordeles til såvel danske som udenlandske rettighedshavere med afsæt i de centrale 
udbetalingskanaler, der er nævnt ovenfor (DR, DR-K, DR2, TV2 Danmark og TV3). 



Gennemsigtighedsrapport 2016 
   

Claim-baseret rettighedssystem  5 

I relation til digitale udnyttelser som fx start forfra, sker fordelingen til danske og udenlandske 
rettighedshavere og på baggrund af rapportering, der modtages direkte fra tv-distributørerne. 
Fordelingen sker således på tværs af tv-kanaler og uden skelen til, hvilke kanaler der er 
udbetalingskanaler i øvrigt. Da der er tale om meget omfattende datamængder, er der indført en 
bagatelgrænse, således at der ikke gennemføres fordeling til AV-produktioner med meget beskeden 
aktivitet. 

På enkelte områder – særligt skoleområdet – modtages alene stikprøverapportering, som dermed 
danner grundlag for fordelingen af rettighedsvederlag til de danske og udenlandske 
rettighedshavere. 

5. Claim-baseret rettighedssystem 
Udbetaling af rettighedsmidler til danske såvel som udenlandske rettighedshavere forudsætter, at 
de enkelte rettighedshavere har claimet deres rettigheder på de enkelte av-produktioner.  

Det betyder, at forud for udbetaling af rettighedsmidler gøres danske og udenlandske 
rettighedshavere opmærksom på, at de skal claime deres rettigheder på de værker, der er registreret 
udnyttet, og som der dermed skal fordeles rettighedsmidler til. Først når rettighedshaverne har 
claimet deres rettigheder, gennemføres udbetaling til dem. 

Der vil altid være enkelte av-produktioner, hvor man ikke umiddelbart er i stand til at finde frem til 
rette rettighedshaver, hvorfor man i sådanne situationer ikke kan bede en specifik rettighedshaver 
om at claime sine rettigheder. Disse av-produktioner sættes på en liste over un-claimede værker, 
som rettighedshavere har adgang til at se. Danske såvel som udenlandske rettighedshavere kan på 
den baggrund henvende sig med oplysning om, at man har rettighederne til de ellers uidentificerede 
produktioner.  

I tilfælde af at flere rettighedshavere claimer at have rettighederne til samme av-produktion, vil 
værket gå i konflikt, og de implicerede parter vil blive bedt om at afklare, hvem der har rettighederne 
hertil, således at udbetaling kan ske til rette rettighedshaver. Forvaltningen løser ikke sådanne 
rettighedskonflikter, men bistår parterne med faktuelle oplysninger til brug for parternes 
håndtering af sagen. 

6. Ufordelbare og uudbetalte midler 
Ufordelbare og/eller uudbetalte midler i CAB, Filmret og Filmkopi kan skyldes tre forhold: 

 at man fra forvaltningsorganisationens side ikke har været i stand til at identificere, hvem 
rettighedshaveren er,  

 at man har fået identificeret rettighedshaveren, men at man ikke har kunnet finde frem til 
denne 



Gennemsigtighedsrapport 2016 
   

Kollektive midler  6 

 at man har fået identificeret rettighedshaveren og har henvendt sig til denne med opfordring 
om at claime sine rettigheder, men dette ikke er sket på trods af flere henvendelser herom
  

I de to sidstnævnte tilfælde er der ikke tale om egentlige, ufordelbare midler, men i højere grad om, 
at de er uudbetalt, da man ikke har haft en modtager at sende dem til på trods af, at man er bekendt 
med, hvem der umiddelbart er rettighedshaver på produktionen. 

Både i CAB, Filmret og Filmkopi følger det af de fortsat gældende driftsregulativer, at når der er 
gået 3 år efter udgangen af det år, som rettighedsmidlerne vedrører, og disse midler fortsat henstår 
ufordelt eller uudbetalt, forældes disse midler og kan ikke længere claimes individuelt. Det følger 
af reguleringen, at midlerne herefter skal lægges til fordeling på ny.  

Som følge af de uregelmæssigheder der opstod under den tidligere administration og som førte til 
et betydeligt økonomisk tab hos foreningerne og rettighedshaverne, har der i 2016 – ligesom i 2015 
– været enighed blandt såvel bestyrelserne i foreningerne som medlemmerne om at anvende 
forældede midler til økonomisk genopretning frem for at lægge disse forældede midler til fornyet 
individuel fordeling.  

Eksekveringen af denne beslutning ses i bilag A tabel 1 under overskriften ”genopretning”. 

7. Kollektive midler 
Filmkopi modtager rettighedsmidler fra Copydan KulturPlus på vegne af film- og tv-producenter 
for den lovlige kopiering, der sker i Danmark (blankbånd). Af de modtagne midler fordeles i 
henhold til loven to tredjedele individuelt til danske og udenlandske producenter, der har leveret 
produktioner til danske tv-stationer. Den resterende tredjedel af disse midler fordeles kollektivt 
gennem støttepuljen. 

Formålet med støttepuljen er at fremme film som kulturelt medie, nationalt såvel som internationalt. 
Støtten gives til projekter, der opretholder, udvikler og gavner filmmediet samt tv- og filmbranchen, 
der beskæftiger sig med fremstilling af levende billeder (film, tv og lignende). 

Alle kan søge støttepuljen. Ansøgningerne skal være brancherelevante initiativer, der kan fremme 
film og tv, som kulturelle medier i Danmark såvel som i udlandet. Støtten gives primært med fokus 
på dansk film og tv.  

Der er i 2016 tildelt 1.424.000 kr. af Filmkopi. Udvalget, der har behandlet ansøgninger i 2016, bestod 
af Klaus Hansen, udpeget af Producentforeningen, Jan Degner, udpeget af IFPI, Morten 
Bøgenskjold, udpeget af FDV og Søren E. Jakobsen, udpeget af Producentforeningen. 
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8. Betalingshyppighed 
Der gennemføres fire årlige udbetalinger. Udbetalingerne i juni og december er hovedudlodninger 
og vedrører royaltyåret forud for udbetalingsåret. Udbetalinger i marts og september relaterer sig 
til tidligere unclaimed rettighedsmidler og er dermed mindre udbetalinger, der kan vedrøre både 
året forud for udbetalingsåret og tidligere år.  

CAB og Filmkopi modtager rettighedsmidler for danske produktioner brugt i udlandet. Disse 
indtægter vedrører primært retransmission og blankbåndsordninger og udgør en beskeden andel af 
den samlede omsætning i de to foreninger. Rettighedsmidlerne udbetales typisk i marts og 
september sammen med de øvrige mindre udbetalinger. 

9. Grund til forsinkelse, hvis en kollektiv forvaltningsorganisation 
ikke har foretaget fordeling og betaling inden for den frist der 
er fastsat 
En væsentlig årsag til, at der ikke fuldt ud er gennemført rettidig fordeling af rettighedsmidler i 2016 
er de konstaterede uregelmæssigheder foretaget af den tidligere administration. 
Uregelmæssighederne har bevirket, at forvaltningsorganisationerne har manglet likviditet, og at 
man har været nødsaget til at sikre overblik over den økonomiske situation samt sikre fornøden 
likviditet, før man har kunnet gennemføre fordeling og udbetaling af rettighedsmidler. Det 
forventes, at man ved udgangen af 2017 vil have gennemført den nødvendige økonomiske 
genopretning, hvorefter der ikke længere vil være likviditetsmæssige årsager til forsinket 
udbetaling.  

Det er dernæst afgørende for at kunne gennemføre fordeling og udbetaling inden for fristen på 9 
måneder i § 15 i lov om kollektiv forvaltning, at man i god tid inden denne frist har modtaget al 
rapportering for brug af av-produktioner på relevante områder. På det digitale område – start forfra 
og catch up – som bygger på store mængder af data, og hvor der derfor skal anvendes betydelige 
ressourcer med henblik på at sikre korrekt individuel fordeling, har det ikke i 2016 været muligt at 
færdiggøre arbejdet med behandling af rapporteringsdata inden for fristen på de 9 måneder. 

Endelig er der i Filmret og Filmkopi i 2016 indgået beløb fra Copydan, som fortsat afventer, at der 
er enighed mellem de enkelte rettighedshaverorganisationer under Copydan om, hvordan disse 
rettighedsmidler skal fordeles. Først når disse delingsforhandlinger er på plads, kan der ske 
individuel fordeling og efterfølgende udbetaling af disse midler. 
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10. De samlede beløb, der ikke kan fordeles, sammen med en 
redegørelse for anvendelse af disse beløb 
Med udgangen af 2016 forældedes de rettighedsmidler for 2011-2013, der endnu ikke var udbetalt. 
Bestyrelserne og medlemmerne i de tre foreninger har med henblik på at sikre den økonomiske 
genopretning i foreningerne i november 2015 besluttet at anvende de forældede midler for perioden 
2011-2013 til økonomisk genopretning.  

Bestyrelserne og medlemmerne i de tre foreninger besluttede dernæst i november 2015 som følge af 
den økonomiske situation at fiksere fordelingen af rettighedsmidler for 2014 til et fast beløb på 143 
mio. kr., således at yderligere indtægter vedrørende 2014 ikke skulle lægges til fordeling, men i 
stedet skulle allokeres til den økonomiske genopretning. Denne beslutning har haft konsekvenser 
for regnskabsåret 2016, i det der i regnskabsåret 2016 er modtaget enkelte mindre beløb, der relaterer 
sig til royaltyåret 2014, og som man på baggrund af den vedtagne beslutning dermed ikke har 
fordelt. 

Som følge af beslutningerne som beskrevet oven for er der med udgangen af 2016 for 2011-2014 
allokeret ca. 45 mio. kr. til økonomisk genopretning i foreningerne. 

11. Afvisning af at udstede licens 
CAB, Filmret og Filmkopi (nu PRD) udsteder ikke selv licenser til brugerne. Al licensering af de 
rettigheder der forvaltes af foreningerne sker gennem de 4 AV-foreninger i Copydan; Copydan 
Verdens TV, Copydan AVU-Medier, Copydan KulturPlus og Copydan Arkiv. 

CAB, Filmret og Filmkopi (nu PRD) afviser på den baggrund ikke direkte over for en bruger at 
udstede en licens, og man har ikke i 2016 over for nogle af Copydan-foreningerne afvist at udstede 
en licens. 

12. Juridisk struktur 
CAB, Filmret og Filmkopi er foreninger, der er stiftet af henholdsvis brancheorganisationer og 
medlemmer (film- og tv-producenter). Foreningerne har ingen ansatte, jf. nedenfor om Filmret ApS. 
Alle foreningerne ledes af en bestyrelse, og i CAB og Filmkopi er bestyrelserne øverste myndighed. 
I Filmret er det medlemmerne, der udgør foreningens øverste myndighed. I CAB er det 
bestyrelsesformanden i forening med direktøren for Filmret ApS eller to bestyrelsesmedlemmer i 
forening, der er tegningsberettiget. I Filmkopi er det bestyrelsesformanden i forening med 
direktøren for Filmret ApS der er tegningsberettiget, mens dette spørgsmål ikke er reguleret i 
Filmrets vedtægter. Det fremgår af årsregnskaberne for de tre foreninger, hvem der sad i bestyrelsen 
i 2016. 
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Alle tre foreninger har indgået en administrationsaftale med Filmret ApS, som ejes 100 % af de tre 
foreninger i fællesskab. Filmret ApS fungerer som sekretariat for foreningerne, og det er i praksis 
administrationen i Filmret ApS, der varetager den daglige kollektive forvaltning af film- og tv-
producenternes rettigheder. Filmret ApS ledes af en administrerende direktør og af selskabets 
bestyrelse og tegnes af direktør og bestyrelsesformand eller næstformand i forening. Bestyrelsen i 
Filmret ApS udgøres af en repræsentant for hver af de tre foreninger. I 2016 har bestyrelsen bestået 
af Klaus Hansen udpeget af Filmkopi, Per Rosendal udpeget af Filmret og René Szczyrbak udpeget 
af CAB. 

Filmret ApS ejer desuden 100 % af selskabet Registrering Danmark ApS, der dels leverer backoffice-
ydelser til Filmret ApS/rettighedshaverne i de tre foreninger, dels har opgaven med tv-registrering 
på vegne af ikke bare film- og tv-producenterne, men også hovedparten af de øvrige 
rettighedsorganisationer i Danmark. Registrering Danmark ledes af en administrerende direktør og 
af selskabets bestyrelse og tegnes af direktør og et bestyrelsesmedlem i forening.  

De tre foreninger er i 2017 med virkning fra 1. januar 2017 fusioneret til én samlet forening (PRD) 
med én bestyrelse og med medlemmerne/generalforsamlingen som øverste myndighed. Herudover 
er strukturen den samme, således at den nu fusionerede forening PRD ejer Filmret ApS, som igen 
ejer Registrering Danmark ApS. 

13. Udgiftspolitik og politik for fradrag af omkostninger 
Forud for et givent kalenderår budgetteres de samlede administrationsomkostninger i Filmret ApS.  

Med afsæt i hvad man forventer at udbetale til rettighedshaverne i det kommende år samt hvad der 
er indgået af aftaler med udenlandske forvaltningsorganisationer om administrationsbidrag 
fastsættes bidrag til administration som en procentandel af de forventede udbetalinger.  

Bidrag til administration opkræves først, når der sker udbetaling til rettighedshavere samt ved 
udbetaling af kulturelle og kollektive midler. Denne model indebærer, at der ikke opkræves bidrag 
til administration af henstående (ej udbetalte) midler. 

Godkendelse af budget og fastsættelse af bidrag til administration godkendes af bestyrelsen for 
Filmret ApS, som repræsenterer de tre foreninger, CAB, Filmret og Filmkopi.  

Budgettering og efterfølgende realisering af administrationsomkostninger i Filmret ApS vurderes 
nøje med det formål at have en kosteffektiv administration og dermed optimering af 
rettighedshavernes økonomiske stilling. 

Såfremt de opkrævede administrationsgebyrer afviger fra de budgetterede administrations-
omkostninger i Filmret ApS vil forskellen vise sig som overskud/underskud i Filmret ApSs 
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årsregnskab. Eventuelle afvigelser udlignes i forbindelse med det kommende års fastsættelse af 
bidrag til administration. 

14. Investerings- og risikopolitik 
Det er besluttet ikke at foretage investeringer som potentielt vil kunne reducere udbetalingerne til 
rettighedshaverne, hvorfor der ikke investeres i værdipapirer. Ikke udbetalte midler henstår på 
indlånskonti i Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S, er gennem Nykredit Realkredit A/Ss ejerskab 
af banken, i al væsentlighed omfattet af ”Systemically Important Financial Institution” (SIFI) 
reglerne, med skærpede krav til solvens som følge. 

Historisk betinget er der pr. 31.12.16 fortsat investeringer i værdipapirer i CAB for 11,5 mio. kr. Disse 
søges afviklet i takt med at der opstår mulighed herfor. 

Det er afgørende for bestyrelse og administration kontinuerligt at minimere risici forbundet med 
håndtering af rettighedshavernes midler, hvilket dels er afspejlet i investeringspolitikken men også 
i den daglige varetagelse af administrationen. 

Forvaltningsorganisationens generelle investerings- og risikopolitik godkendes fremadrettet på den 
årlige generalforsamling i PRD. 

15. Tilsynsfunktion 
Den daglige ledelse af CAB, Filmret og Filmkopi forestås af direktøren for Filmret ApS sammen med 
bestyrelsen i såvel Filmret ApS som bestyrelserne i de tre foreninger.  

Bestyrelserne i CAB, Filmret og Filmkopi fører tilsyn med, at ledelsen i Filmret ApS udfører sine 
opgaver i overensstemmelse med, hvad der følger af de indgåede administrationsaftaler med 
foreningerne samt med, hvad der i øvrigt måtte blive pålagt Filmret ApS af bestyrelserne.  

Der har i 2016 været afholdt fire bestyrelsesmøder i CAB, Filmret og Filmkopi, ligesom der har været 
afholdt separate møder i udvalg under Filmkopi og i bestyrelsen for Filmret alene. Der har ligeledes 
været afholdt fire bestyrelsesmøder i Filmret ApS. Arbejdet i Filmret ApS følges og har været fulgt 
tæt af bestyrelserne i foreningerne, som hver har en repræsentant i bestyrelsen for Filmret ApS. Den 
omfattende mødeaktivitet i 2016 har ikke mindst grundet de konstaterede uregelmæssigheder 
foretaget af den tidligere administration været nødvendig. 

16. Oplysning om honorar til ledelse og bestyrelse 
Det samlede vederlag til bestyrelserne (tilsynsfunktion) og direktion (ansvarlig for den daglige 
ledelse) udgjorde i 2016 1.510.000 kr. 
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17. Oplysninger om forbindelser til andre kollektive 
forvaltningsorganisationer 
CAB, Filmret og Filmkopi er medlem af de fire av-foreninger i Copydan. CAB, Filmret og Filmkopi 
licenserer film- og tv-producenternes rettigheder gennem Copydan. Copydan udbetaler film- og tv-
producenternes andel til CAB, Filmret og Filmkopi, som herefter har ansvaret for at sikre korrekt 
individuel fordeling og anvendelse i øvrigt af rettighedsmidlerne. 

Der samarbejdes i såvel CAB som Filmkopi tillige med udenlandske forvaltningsorganisationer.  

I CAB bygger samarbejdet primært på gensidighedsaftale indgået med AGICOA, der er en global 
forvaltningsorganisation, som repræsenterer hovedparten af de udenlandske rettighedshavere på 
retransmissionsområdet. 

Filmkopi har på blankbåndsområdet indgået gensidighedsaftale med 12 udenlandske 
forvaltningsorganisationer. Der er herudover indgået repræsentationsaftaler med 6 
selskaber/organisationer, som indebærer, at Filmkopi repræsenterer disse selskaber på 
blankbåndsområdet i Danmark (heriblandt de amerikanske majors). 

18. Penge ind og ud af CAB, Filmret og Filmkopi 

Bilag A – tabel 1 
Tabel 1 giver et samlet overblik over gældsudviklingen fra primo til ultimo 2016 opdelt på forening, 
anvendelsestype (forretningsområde) og royaltyår samt en yderligere specifikation af de i året 
udbetalte beløb. 

”Gæld 31.12.15” er udtryk for de samlede modtagne beløb, som pr. skæringsdatoen endnu ikke er 
udbetalt til rettighedshaverne, altså rettighedshavernes tilgodehavende hos de 3 foreninger opdelt 
på anvendelsestype (forretningsområde) og royaltyår. Til den pr. 31.12.15 opgjorte gæld har der i 
2016 været en enkelt ”justering” andragende 500 tDKK vedrørende CAB 2015. 

”Indbetalt 2016” inkluderer de i 2016 modtagne beløb, altså beløb tilgået foreningernes bankkonti 
fordelt på forening, anvendelsestype (forretningsområde) og royaltyår. 

”Finansielle poster” er en summering af finansielle indtægter og omkostninger for 2016, de 
finansielle indtægter og omkostninger for regnskabsåret 2016 tillægges/fratrækkes de modtagne 
midler for hovedområdet i den enkelte forening for det tilsvarende royaltyår og indgår i den 
efterfølgende fordeling af midler. 

Som tidligere nævnt er der historisk konstateret uregelmæssigheder i de 3 foreninger, for at udligne 
disse uregelmæssigheder har det være nødvendigt at tilbageholde en andel af de indkomne midler 
til ”Genopretning”. 
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”Udbetalt” inkluderer samtlige beløb udbetalt i regnskabsåret 2016, det udbetalte beløb er yderligere 
specificeret i ”Bidrag til administration”, ”Moms”, ”Korrektion tidligere år”, ”kulturelle midler” og 
beløb ”Til individuel udbetaling”. ”Bidrag til administration” er i tabellen endvidere angivet som 
en procentdel af det samlede udbetalte beløb pr. forening, anvendelsestype (forretningsområde) og 
royaltyår. 

”Bidrag til administration” bliver tilbageholdt ved hver enkelt udbetaling, herunder udbetaling af 
kulturelle og kollektive midler, med en på forhånd fastsat procentandel som er opgjort med henblik 
på fuld dækning af de samlede omkostninger anvendt til administration af rettighedsmidler. Der 
beregnes ikke bidrag til administration af henstående (ej udbetalte) midler.  

Slutteligt er ”Gæld 31.12.16” til rettighedshaverne opgjort opdelt på forening, anvendelsestype 
(forretningsområde) og royaltyår. 

Bilag B – tabel 2 
Tabel 2 giver et samlet overblik over alle anvendelsestyper (forretningsområder) for royaltyårene 
2015 og 2016 uafhængigt af regnskabsår, alle historiske transaktioner til og med 31.12.16 er således 
inkluderet. 

”Indbetalt” inkluderer de indtil 31.12.16 modtagne beløb, altså beløb tilgået foreningernes bankkonti 
fordelt på forening, anvendelsestype (forretningsområde) og royaltyår. 

”Genopretning”, ”Finansielle poster”, ”Udbetalt” og ”Gæld 31.12.16” følger det under rapport/tabel 
1 anførte. 

”Til fordeling” angiver andelen af de modtagne midler som kan fordeles til henholdsvis 
rettighedshavere, kulturelle midler og kollektive midler. ”Fordelt” angiver den andel af ”Til 
fordeling” der kan claimes af rettighedshaverne og dermed efterfølgende udbetales. ”Ufordelt” 
henstår til efterfølgende fordeling. 

Tabellen indeholder endvidere en opsplitning af ”Fordelt” på danske henholdsvis udenlandske 
rettighedshavere samt en opsplitning på fiktion henholdsvist non-fiktion. Slutteligt er det fordelte 
beløb til de danske rettighedshavere opsplittet på fiktion henholdsvist non-fiktion. 

Bilag C – tabel 3 
Tabel 3 giver et samlet overblik over ”Udbetalt” i 2016 til andre kollektive forvaltnings-
organisationer, ”Bidrag til administration” samt nettobeløb ”Til individuel udbetaling” fordelt på 
forening, anvendelsestype (forretningsområde) og royaltyår. Tabellen indeholder beløb udbetalt i 
regnskabsåret 2016 vedrørende royaltyåret 2015. 
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Bilag D – tabel 4 
Tabel 4 giver et samlet overblik over ”Indbetalt” i 2016 fra andre kollektive forvaltnings-
organisationer fordelt på forening, anvendelsestype (forretningsområde) og royaltyår. Der er ikke 
angivet ”Bidrag til administration” da dette først beregnes og opkræves ved udbetaling. 

19. Delrapport om anvendelse af de fradrag, der foretages 
med henblik på sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige 
formål 
Der er i 2016 foretaget et fradrag i 2015-midler i såvel CAB, Filmret og Filmkopi med henblik på 
kulturelle formål. Fradraget har været på knap 7,3 mio. kr., som er udbetalt til henholdsvis 
Producentforeningen og RettighedsAlliancen.  

Begge organisationer arbejder for at forbedre de politiske og økonomiske rammevilkår for film- og 
tv i Danmark; et arbejde der kommer såvel danske som internationale rettighedshavere til gode. 

Anvendelse af kulturelle midler i Producentforeningen 
I 2016 havde Producentforeningen 116 medlemsvirksomheder fordelt på fem forskellige 
produktionsområder: Spillefilm, tv-produktion, kort- og dokumentarfilm, computerspil samt 
reklamefilm, information & corporate. Foreningen oplevede i 2016 en stigning i medlemstallet, og 
foreningens aktiviteter var også i vækst.  

Foreningen har i 2016 arbejdet målrettet med at udvikle branchen og styrke brancheidentiteten. 
Dette er bl.a. sket med de kulturelle midler fra Filmret ApS. 

Som en meget væsentlig aktivitet arrangerede foreningen både den årlige Copenhagen TV Festival 
og TV Prisen for hele tv-branchen. Producentforeningen stod også sammen med Dansk 
Annoncørforening bag The True Award, som er en prisuddeling for reklamefilm. Seneste skud på 
stammen er prisuddelingen Spilprisen, som Producentforeningen arrangerede for danske 
producenter af computerspil. 

Foreningen markerede sig i 2016 stærkt inden for både dansk og international film- og mediepolitik 
og er en central aktør, når de fireårige film- og medieaftaler forhandles. Som et led i det politiske 
arbejde undersøger og dokumenterer foreningen løbende, hvor branchen er på vej hen. Den årlige 
rapport Danske Indholdsproducenter i tal har kortlagt branchens økonomiske udvikling, og 
konkluderer stigning i vækst og omsætning. Brancherne er dog generelt præget af stor bekymring 
for de enkelte producenters indtjening. Løsning af netop denne udfordring er central i foreningens 
arbejde for 2017. 
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Anvendelse af kulturelle midler i RettighedsAlliancen 
RettighedsAlliancen (RA) stod i 2016 bag blokeringer af flere end 100 ulovlige sites med det resultat, 
at trafikken til disse sites i perioden januar 2015 til december 2016 er faldet med 75,7 pct. Fleksible 
blokeringer har haft topprioritet, og RA fik rettens ord for, at teleselskaberne skal implementere 
fleksible blokeringer, sådan at fremtidige ”mirror sites” også er omfattet af en blokeringskendelse. 
Blokeringssag vedrørende Popcorn Time blev forberedt i samarbejde med MPA og er nu indgivet 
til retten.  

RA har i samarbejde med konkrete producenter og distributører ifm. projekt Stop Filmtyven anmeldt 
en række danske film til bagmandspolitiet med det formål, at bagmandspolitiet bl.a. foretager en 
synlig indsats over for brugere af ulovlige tjenester. Projektet kører videre i 2017, hvor RA forventer 
at der foretages både bagmands- og brugeraktioner på baggrund af anmeldelserne.  

Kampagnen Os Der Elsker Film blev skudt i gang, hvor RA blandt andet via annoncer på ulovlige 
sites fortæller brugerne om konsekvenserne ved at streame ulovligt.  

Adkodex (samarbejde om at filtrere annoncer til ulovlige sites) blev en realitet, og RA udviklede en 
database og en ”Blacklist”, der deles med virksomheder, der filtrerer eller blokerer trafik til ulovlige 
sites baseret på Follow the Money-tilgangen. Blacklisten indeholder i dag ca. 2.400 ulovlige sites. 
Aktiviteter, der videreføres i 2017, hvor også søgefunktionen, der skal vise brugerne videre fra 
blokeringsskiltene på ulovlige sites hen til lovlige digitale tjenester, også forventes at blive en 
realitet. 

Rettighedsalliancens tiltag for at beskytte film- og tv-producenter mod ulovlig udnyttelse af deres 
produktioner havde ikke kunnet gennemføres i tilstrækkeligt omfang uden anvendelse af de 
kulturelle midler, som man har modtaget fra producenternes kollektive forvaltning, og som man 
også i fremtiden vil søge om. 

I overensstemmelse med kravene i Lov om kollektiv forvaltning har spørgsmålet om fradrag til 
sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i 2017 været forelagt medlemmerne på et 
ekstraordinært årsmøde. Der var også i 2017 opbakning til at foretage fradrag i rettighedsmidlerne 
med henblik på at støtte op om initiativer af ophavsretlig og kulturpolitisk karakter i de to 
organisationer. 



Tabel 1 - Gældsudvikling samt specifikation af udbetalte beløb i 2016

Forening / 
Forretningsområde
(i 1.000 DKK)

Royaltyår Gæld Justeret Indbetalt Finansielle 
poster

Genopretning Udbetalt Gæld Bidrag til 
administration

% Bidrag til 
administration

Moms Korrektion 
tidligere år

Kulturelle midler Til individuel 
udbetaling

Udbetalt

31.12.15 2016 2016 2016 2016 2016 31.12.16 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

CAB
CAB 2011-14 51.266 1.181 -37.851 -10.298 4.298 743 7% 71 9.484 10.298
CAB 2015 98.564 -500 11.728 -19.853 -78.766 11.173 6.905 9% 1.148 -313 3.438 67.587 78.766
CAB 2016 93.760 136 93.895 0 0

Udland 3.535 3.164 -3.567 3.132 357 10% 88 3.121 3.567

Uden kategori 7.000 7.000 0 0

CAB total 160.365 -500 109.832 136 -57.703 -92.630 119.499 8.005 9% 1.308 -313 3.438 80.192 92.630

Filmkopi
Start forfra 2011-14 26.779 2.030 -21.862 -5.731 1.216 608 11% 90 5.033 5.731
Start forfra 2015 -11.052 -37.186 -48.238 3.718 10% 510 1.969 30.988 37.186
Start forfra 2016 -27 -27 0 0

Blankbånd 2011-14 3.273 -1.663 -727 882 73 10% 11 643 727
Blankbånd 2015 -383 2.137 -316 -942 497 105 11% 18 819 942
Blankbånd 2016 54 54 0 0

Blankbånd US 2011-14 4.428 -3.070 -1.327 31 133 10% 0 1.195 1.327
Blankbånd US 2015 -383 2.137 -316 -1.375 63 148 11% 3 1.224 1.375
Blankbånd US 2016 54 54 0 0

Blankbånd kollektive 2011-14 1.125 628 -1.632 120 127 8% 32 1.474 1.632
Blankbånd kollektive 2015 -297 1.656 -245 1.115 0 0
Blankbånd kollektive 2016 42 42 0 0

Udland 943 3.133 -2.074 2.002 162 8% 40 1.872 2.074

Uden kategori 800 90.000 90.800 0 0

Filmkopi total 36.285 0 101.245 -27 -37.896 -50.994 48.613 5.073 10% 705 0 1.969 43.246 50.994

Bilag A



Tabel 1 - Gældsudvikling samt specifikation af udbetalte beløb i 2016

Forening / 
Forretningsområde
(i 1.000 DKK)

Royaltyår Gæld Justeret Indbetalt Finansielle 
poster

Genopretning Udbetalt Gæld Bidrag til 
administration

% Bidrag til 
administration

Moms Korrektion 
tidligere år

Kulturelle midler Til individuel 
udbetaling

Udbetalt

31.12.15 2016 2016 2016 2016 2016 31.12.16 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Filmret
Mellemgruppe 2011-14 -13.174 196 19.172 -5.434 760 543 10% 136 4.755 5.434
Mellemgruppe 2015 29.590 2.197 -2.651 -28.494 642 2.849 10% 712 1.025 23.907 28.494
Mellemgruppe 2016 27.418 -31 27.387 0 0

Film i Undervinsning 2011-14 3.706 -2.368 -579 758 0 0% 0 579 579
Film i Undervinsning 2015 6.747 6 -1.215 -4.348 1.189 0 0% 0 4.348 4.348
Film i Undervinsning 2016 6.999 6.999 0 0

AVU-medier 2011-14 11.778 -6.713 -3.238 1.827 239 7% 60 850 2.090 3.238
AVU-medier 2015 5.255 111 -966 -2.966 1.434 297 10% 64 2.606 2.966
AVU-medier 2016 5.547 5.547 0 0

Arkiv 2011-14 5.654 -5.654 0 0 0
Arkiv 2015 1.659 -299 1.361 0 0
Arkiv 2016 1.672 1.672 0 0

TV til Søfarende 2011-14 52 -52 0 0 0
TV til Søfarende 2015 0 0 0
TV til Søfarende 2016 0 0 0

TV til Forsvaret 2011-14 530 -530 0 0 0
TV til Forsvaret 2015 0 0 0
TV til Forsvaret 2016 0 0 0

Uden kategori -14.918 30.000 14.918 30.000 0 0

Filmret total 35.220 0 75.805 -31 13.641 -45.060 79.574 3.928 9% 971 0 1.875 38.285 45.060

TOTAL 231.870 -500 286.882 78 -81.958 -188.685 247.686 17.007 9% 2.985 -313 7.283 161.723 188.685

Bilag A



Tabel 2 - Fordelings- og udbetalingeoversigt, royaltyår 2015 og 2016

Forening / 
Forretningsområde
(i 1.000 DKK)

Royaltyår Indbetalt Genopretning Finansielle 
poster

Til fordeling,
A conto

Til fordeling Fordelt Ufordelt Udbetalt Gæld Fordelt 
Danmark

Fordelt 
Udland

Fordelt 
Fiktion

Fordelt
Non-Fiktion

Fordelt 
Danmark 

Fiktion

Fordelt 
Danmark

Non-Fiktion
(indtil 31.12.16) (indtil 31.12.16) (indtil 31.12.16) (indtil 31.12.16) (indtil 31.12.16) (indtil 31.12.16) (indtil 31.12.16) (indtil 31.12.16) 31.12.16

CAB

CAB 2015 110.292 -19.853 0 0 90.439 89.482 957 -79.266 11.173 52% 48% 48% 52% 20% 80%
CAB 2016 93.760 0 136 0 93.895 0 93.895 0 93.895

Uden kategori 7.000 0 0 0 7.000 0 7.000 0 7.000
                               

Filmkopi

Start forfra 2015 0 -11.052 0 61.400 50.348 50.000 348 -37.186 -48.238 34% 66% 63% 37% 22% 78%
Start forfra 2016 0 0 -27 0 -27 0 -27 0 -27

Blankbånd 2015 1.755 -316 0 0 1.439 1.431 8 -942 497 73% 27% 31% 69% 17% 83%
Blankbånd 2016 54 0 0 0 54 54 54

Blankbånd US 2015 1.755 -316 0 0 1.439 1.431 8 -1.375 63 0% 100% 89% 11% N/A N/A
Blankbånd US 2016 54 0 0 0 54 0 54 0 54

Blankbånd Kollektive 2015 1.360 -245 0 0 1.115 0 1.115 0 1.115 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Blankbånd Kollektive 2016 42 0 0 0 42 0 42 0 42

Uden kategori 90.800 0 0 0 90.800 0 90.800 0 90.800

Filmret

Mellemgruppe 2015 31.787 -2.651 0 0 29.136 29.230 -94 -28.494 642 100% 0% 13% 87% 13% 87%
Mellemgruppe 2016 27.418 0 -31 0 27.387 0 27.387 0 27.387

Film i Undervisningen 2015 6.752 -1.215 0 0 5.537 5.519 18 -4.348 1.189 73% 27% 100% 0% 100% 0%
Film i Undervisningen 2016 6.999 0 0 0 6.999 0 6.999 0 6.999

AVU-medier 2015 5.366 -966 0 0 4.400 4.386 14 -2.966 1.434 66% 34% 0% 100% 0% 100%
AVU-medier 2016 5.547 0 0 0 5.547 0 5.547 0 5.547

Arkiv 2015 1.659 -299 0 0 1.361 0 1.361 0 1.361 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Arkiv 2016 1.672 0 0 0 1.672 0 1.672 0 1.672

Uden kategori 30.000 0 0 0 30.000 0 30.000 0 30.000

Bilag B



Tabel 3 - Udbetalt til andre kollektive forvaltnings-organisationer i 2016 vedrørende royaltyåret 2015

Forening / 
Forretningsområde
(i 1.000 DKK)

Royaltyår Modtagende
Forvaltningsorganisation

Udbetalt Bidrag til 
administration

Til individuel 
udbetaling

CAB
CAB 2015 AGICOA 34.379 -2.235 32.144
CAB 2015 FRF 268 -27 241
CAB 2015 GWFF 508 -51 457

CAB total 35.155 -2.312 32.843

Filmkopi
Start forfra 2015 FRF 711 -71 640
Start forfra 2015 GWFF 787 -79 708
Start forfra 2015 Norwaco 70 -7 63
Start forfra 2015 Procirep 83 -8 75
Start forfra 2015 Sekam Video 6 -1 5
Start forfra 2015 Suissimage 1 0 1
Start forfra 2015 VAM 57 -6 51
Start forfra 2015 VGF 51 -5 46

Blankbånd 2015 Egeda 0 0 0
Blankbånd 2015 FRF 57 -6 51
Blankbånd 2015 GWFF 9 -1 8
Blankbånd 2015 Norwaco 2 0 2
Blankbånd 2015 Procirep 5 -1 5
Blankbånd 2015 Sekam Video 0 0 0
Blankbånd 2015 Suissimage 0 0 0
Blankbånd 2015 VAM 1 0 1
Blankbånd 2015 VGF 2 0 2

Filmkopi total 1.842 -184 1.658

Filmret

Filmret total 0 0 0

TOTAL 36.997 -2.496 34.501

Bilag C



Tabel 4 - Indbetalt fra andre kollektive forvaltnings-organisationer i 2016

Forening / 
Forretningsområde
(i 1.000 DKK)

Royaltyår Udbetalende
Forvaltningsorganisation

Indbetalt

CAB
CAB 2011-14 Copydan 1.181
CAB 2015 Copydan 11.728
CAB 2016 Copydan 93.760

Udland AGICOA 3.067
Udland Egeda 97

CAB total 109.832

Filmkopi
Start forfra 2011-14 Copydan 2.030

Blankbånd 2015 Copydan 2.137
Blankbånd 2016 Copydan 54

Blankbånd US 2015 Copydan 2.137
Blankbånd US 2016 Copydan 54

Blankbånd kollektive 2015 Copydan 1.656
Blankbånd kollektive 2016 Copydan 42

Udland FRF 24
Udland GWFF 2.896
Udland Norwaco 157
Udland Suissimage 56

Uden kategori Copydan 90.000

Filmkopi total 101.245

Filmret

Mellemgruppe 2011-14 Copydan 196
Mellemgruppe 2015 Copydan 2.197
Mellemgruppe 2016 Copydan 27.418

Film i Undervinsning 2015 Copydan 6
Film i Undervinsning 2016 Copydan 6.999

AVU-medier 2015 Copydan 111
AVU-medier 2016 Copydan 5.547

Arkiv 2015 Copydan 1.659
Arkiv 2016 Copydan 1.672

Uden kategori Copydan 30.000

Filmret total 75.805

TOTAL 286.882

Bilag D









Pengestrømsopgørelse 2016 CAB Filmkopi Filmret TOTAL

Indbetalinger for udnyttelse:
Indbetalinger, Indland 106.669 98.112 75.805 280.585
Indbetalinger, Udland 3.164 3.133 0 6.297

109.832 101.245 75.805 286.882

Driftsudbetalinger:
Årets administrationsomkostninger (incl. moms) -9.313 -5.779 -4.900 -19.992
Ændring i kreditorer -188 -115 -100 -403

-9.501 -5.894 -5.000 -20.394

Finansielle ind- og udbetalinger:
Finansielle indtægter, netto 136 -27 -31 78
Urealiserede finansielle poster -115 0 0 -115

Ændring i lån til nærtstående parter -797 -4.763 466 -5.094
-777 -4.790 435 -5.132

Udbetalinger:
Årets individuelle udbetalinger -80.192 -41.772 -38.285 -160.249
Årets kollektive udbetalinger 0 -1.474 0 -1.474
Ændring i kreditorer 23 6 -6 23

Årets kulturelle udbetalinger -3.125 -1.969 -1.875 -6.970
-83.294 -45.209 -40.167 -168.670

Årets likviditetsvirkning 16.261 45.352 31.073 92.686

Likvider primo 62.689 19.720 17.115 99.524

Likvider ultimo 78.950 65.072 48.188 192.210
























































































