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Forord
2018 har i vidt omfang været et konsoliderende år for Producent Rettigheder
Danmark (PRD). 2018 er første år, hvor den tidligere fusion af tre foreninger til PRD
slår fuldt igennem også på regnskabssiden, ligesom PRD i 2018 har haft sin første
ordinære generalforsamling med vedtagelse af alle nødvendige politikker og
beslutninger i overensstemmelse med reglerne i Lov om Kollektiv forvaltning.
I relation til økonomien har vi i 2018 fordelt og udbetalt ca. 280 mio. kr. hvilket er på
niveau med 2017. Der er en forventning om, at vi i det kommende år vil opleve en
mindre stigning i det samlede beløb til fordeling.
Der er i 2018 forhandlet flere fordelingsaftaler på plads med de øvrige
rettighedsorganisationer, ligesom 2018 har betydet markante ændringer for PRD’s
backoffice, som varetages af Registrering Danmark, idet Registrering Danmark fra at
have leveret ydelser til en bred kreds af rettighedsorganisationer fremadrettet alene
leverer ydelser til tv- og filmproducenterne/PRD.
PRD’s forretning er alt i alt kommet ind i en mere stabil periode med fokus på drift
og løbende optimering.
Rigtig god læselyst!

Klaus Hansen
Formand, PRD

Anne Sophie Gersdorff Schrøder
Direktør, Filmret ApS
April 2019
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1. Indledning

Producent Rettigheder Danmark (PRD) er en medlemsforening ejet af tv- og filmproducenter samt
distributører.
PRD har til formål at forvalte ophavsrettigheder på vegne af film- og tv-producenter samt
distributører, herunder særligt at forestå viderefordeling af ophavsretlige vederlag modtaget fra
Copydan foreninger. Hertil kommer fordeling af rettighedsvederlag fra udlandet som følge af brug
af danske tv- og filmproduktioner uden for Danmark.
PRD har i 2018 brugt en del ressourcer på forenkling af forretningen, herunder gennemgå alle
fordelingsregler og politikker med henblik på at sikre, at såvel forvaltning af rettigheder og fordeling
af rettighedsindtægter er optimal og tidssvarende.

2. Aktivitetsrapport for det forløbne regnskabsår

Aktiviteterne i 2018 i PRD har – ud over den daglige drift med fokus på fordeling af
rettighedsindtægter – særligt relateret sig til 4 indsatsområder:
a.
b.
c.
d.

Styrkelse af producenternes rettighedsposition
Optimering af medlemssystem
Fremtidig registrering af data
Forhandling af fordelingsaftaler

Ad a) Styrkelse af producenternes rettighedsposition
PRD samarbejder tæt med sine medlemmer om reguleringen af rettighedsforbehold i kontrakter,
der indgås mellem producenter og tv-stationer.
Det er fortsat en udfordring for producenterne, at tv-stationerne presser eller stiller krav til
producenterne om overdragelse af rettigheder i urimeligt og unødvendigt omfang.
Indtægterne via Copydan og PRD er for mange producenter helt afgørende for den samlede
økonomi og dermed helt afgørende for, at der i de enkelte produktionsvirksomheder kan allokeres
ressourcer til at tænke innovativt, være kreative og udvikle nye spændende indholdsformater og
produktioner til glæde og gavn for særligt de danske seere. Det er derfor nødvendigt at sikre, at de
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rettigheder der knytter sig til disse indtægter fortsat bevares af producenterne og håndteres gennem
Copydan.
PRD har også i 2018 brugt en del ressourcer på dette arbejde, og arbejdet vil fortsætte ind i 2019.
Arbejdet foretages dels i samarbejde med de enkelte producenter, dels i samarbejde med
Producentforeningen.

Ad b) Optimering af medlemssystem
PRD har i samarbejde med Registrering Danmark ApS i 2018 brugt ressourcer på at optimere vores
medlemssystem. De gennemførte forbedringer giver producenterne bedre muligheder for at følge
indtjening på deres værker, sikrer bedre adgang til afregningsoplysninger og sikrer endelig, at hele
processen omkring bekræftelse af rettigheder nu i langt højere grad end tidligere foregår digitalt.
Der er fortsat behov for at udvikle medlemssystemet, med henblik på at producenterne i videst
mulige omfang kan benytte sig af selvbetjeningsløsninger, og arbejdet med optimering vil derfor
fortsætte også i 2019.

Ad c) Fremtidig registrering af data
I knap 10 år har producenterne samarbejdet med de øvrige rettighedsorganisationer om registrering
af de tv-data, der skal danne grundlag for fordeling og udbetaling af rettighedsindtægter til de
individuelle rettighedshavere. På baggrund af et ønske fra rettighedshaverne i PRD og ud fra en
samlet analyse af forholdet mellem de enkelte rettighedshaverorganisationers betaling i forhold til
træk på systemet, indledtes der i 2017 forhandlinger om en ny struktur og betalingsmodel for
fremtidig levering af data fra producenternes selskab Registrering Danmark ApS til alle
rettighedsorganisationer. Det har været tidskrævende forhandlinger, som man ved udgangen af
2018 måtte erkende ikke kunne resultere i en ny fællesaftale, hvorfor parterne gik hver til sit. PRD
varetager på den baggrund nu selv al tv-registrering gennem selskabet Registrering Danmark ApS
og er i dialog med udenlandske samarbejdspartnere om mulig optimering af arbejdet med
dataindsamling.

Ad d) Forhandling af fordelingsaftaler

PRD har i 2018 været involveret i forhandlinger om fordeling af indtægter, der knytter sig til DR’s
arkivudnyttelser, forhandlinger om fordeling af en række mindre indtægter for brug af indhold på
bl.a. museer og biblioteker samt forhandlinger om fordeling af indtægterne for bl.a. de digitale
udnyttelser, der finder sted hos distributørerne.
Der er på flere af områderne opnået enighed i forhandlingerne, men der udestår dog fortsat nogle
mindre punkter i visse af forhandlingerne.
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3. Forvaltningsområder

PRD forvalter primært rettigheder på de områder, der knytter sig til aftalelicensbestemmelserne i
ophavsretsloven (§§ 13, 17, 30a, 35, & 50, 2), og for kopiering af audiovisuelt indhold på løse medier
(blanke medier), jf. ophavsretsloven § 39-46a. Foreningen repræsenterer danske såvel som
udenlandske indehavere af rettigheder til tv- og filmproduktioner.
PRD indgår ikke selv aftaler med brugerne af audiovisuelt indhold. Foreningens 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 foreningen. Foreningen fordeler dernæst også de
rettighedsindtægter, der modtages fra udenlandske samarbejdsorganisationer.
Langt størstedelen af de rettighedsvederlag der fordeles i PRD knytter sig til tv-distributørernes
retransmission og digitale udnyttelser af tv-indhold; for flere detaljer se opgørelserne i bilag tabel 2,
side 20-21 i PRD’s årsrapport for 2018, hvor disse områder figurer som retransmission basis,
retransmission kommerciel og digitale tjenester.
Et vigtigt område for særligt producenter og distributører af spillefilm er dernæst licensering af
spillefilm til skolerne. Der er med virkning fra 2018 indgået en ny aftale, som giver skolerne adgang
til at streame spillefilm via CFU’s streamingtjeneste MitCFU. Tjenesten indeholder et bredt udvalg
af såvel danske som udenlandske titler, der egner sig til brug på skoleområdet. Den ny aftale afløser
den tidligere aftale, som primært aftaledækkede brug af dvd’er på skolerne.
PRD forvalter herudover rettigheder og har givet mandat til Copydan på en række mindre områder
som fx TV til søfarende, TV til forsvaret, Arkivudnyttelser m.fl.
Udover fordeling af rettighedsindtægter på individuelt grundlag gennemføres der også i PRD
fordeling af de kollektive vederlag, der modtages som kompensation for lovlig kopiering af
audiovisuelt indhold på løse medier (blanke medier). Dette område udgør en meget begrænset del
af den samlede forvaltning.

4. Fordelingspolitik

PRD’s bestyrelse har i 2018 godkendt en samlet fordelingsplan, som regulerer fordelingen af
indtægter på alle PRD’s indtægtsområder.
Det bærende princip for fordelingen af retransmissionsindtægter i PRD 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
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ikke vil stå mål med indtægterne for de kanaler, der kun har ganske begrænset udbredelse og/eller
seertal.
Der blev i 2018 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 (blanke medier), 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).
I relation til digitale udnyttelser som fx start forfra, sker fordelingen til danske og udenlandske
rettighedshavere 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. Rettighedssystem

Udbetaling af rettighedsindtægter til danske såvel som udenlandske rettighedshavere forudsætter,
at de enkelte rettighedshavere har bekræftet (claimet) deres rettigheder på de enkelte avproduktioner.
Det betyder, at forud for udbetaling af rettighedsindtægter gøres danske og udenlandske
rettighedshavere opmærksom på, at de skal bekræfte deres rettigheder på de værker, der er
registreret udnyttet, og som der dermed skal fordeles rettighedsindtægter til. Først når
rettighedshaverne har bekræftet 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 bekræfte sine rettigheder. Disse av-produktioner sættes på en liste over ubekræftede 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.
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I tilfælde af at flere rettighedshavere gør krav på 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 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
at man har fået identificeret rettighedshaveren og har henvendt sig til denne med opfordring
om at bekræfte sine rettigheder, men dette ikke er sket på trods af flere opfordringer hertil

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.
Det følger af reglerne i PRD, at når der er gået 3 år efter udgangen af det år, som
rettighedsindtægterne vedrører, og disse midler fortsat henstår ufordelte eller uudbetalt, forældes
disse midler og kan ikke længere gøres krav på individuelt. Generalforsamlingen i PRD træffer
beslutning om anvendelse af de forældede midler, jf. vedtægternes § 9.7, nr. 9.
På PRD’s generalforsamling i 2018 blev det besluttet, at langt størstedelen af de forældede midler
skulle refordeles i 2018; alene en mindre del blev holdt tilbage som reserve til dækning af eventuelle
kommende berettigede krav fra rettighedshaverne, ligesom en del blev reserveret til dækning af evt.
tab på tilgodehavender (Værdipapirer) som følge af dispositioner foretaget af den tidligere
administration.

7. Kollektive midler

PRD modtager rettighedsindtægter fra Copydan KulturPlus på vegne af tv- og filmproducenter for
den lovlige kopiering, der sker i Danmark (Blanke medier). 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 en støttepulje, der håndteres af et af bestyrelsen udpeget underudvalg.
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).
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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 2018 uddelt 1.287.500 kr. af PRD. Det fremgår af PRD’s hjemmeside, hvem midlerne er
uddelt til. Udvalget, der behandlede ansøgninger i 2018, bestod af Klaus Hansen, Søren E. Jakobsen
og Mads K. Jørgensen.

8. Betalingshyppighed

Der gennemføres fire årlige udbetalinger. Udbetalingerne i juni, september og december er primært
hovedudlodninger og vedrører royaltyåret forud for udbetalingsåret på alle forretningsområder.
Udbetalinger i marts relaterer sig primært til tidligere ubekræftede rettigheder og er dermed mindre
udbetalinger, der kan vedrøre både året forud for udbetalingsåret og tidligere år.
PRD modtager rettighedsindtægter for danske produktioner brugt i udlandet. Disse indtægter
vedrører primært retransmission og blanke medier og udgør en beskeden andel af den samlede
omsætning i PRD. Rettighedsindtægterne 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
PRD har i 2018 været i stand til at gennemføre rettidig fordeling af rettighedsindtægter på de fleste
forretningsområder.
Det er imidlertid en afgørende forudsætning 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 samt indbetalinger for brug af av-produktioner på relevante områder. På
eksempelvis 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 2018 været muligt at færdiggøre arbejdet med behandling af
rapporteringsdata inden for fristen på de 9 måneder. Disse rettighedsindtægter vedrørende
rettighedsåret 2017 kom således først til udbetaling i december 2018.

10. De samlede beløb, der ikke kan fordeles, sammen med en
redegørelse for anvendelse af disse beløb

Med udgangen af 2018 forældedes de rettighedsindtægter for 2015, der endnu ikke er udbetalt.
Hertil kommer, at PRD i løbet af 2018 har modtaget enkelte indbetalinger vedrørende tidligere år.
Disse indtægter forældes ligeledes med udgangen af 2018.
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Generalforsamlingen i PRD træffer beslutning om den konkrete anvendelse af de forældede midler.

11. Afvisning af at udstede licens

PRD udsteder ikke selv licenser til brugerne. Al licensering af de rettigheder der forvaltes af
foreningen, sker gennem de 4 AV-foreninger i Copydan; Copydan Verdens TV, Copydan AVUMedier, Copydan KulturPlus og Copydan Arkiv.
PRD afviser på den baggrund ikke direkte over for en bruger at udstede en licens, og man har ikke
i 2018 over for nogle af Copydan-foreningerne afvist at udstede en licens.

12. Juridisk struktur

PRD er en medlemsforening ejet af danske tv- og filmproducenter samt distributører. Foreningen
har ingen ansatte, jf. nedenfor om Filmret ApS. Foreningen ledes af en bestyrelse, mens
generalforsamlingen udgør foreningens øverste myndighed. PRD tegnes af bestyrelsesformanden i
forening med direktøren for Filmret ApS eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsens
sammensætning i 2018 fremgår af årsregnskabet for PRD.
PRD har indgået en administrationsaftale med Filmret ApS, som ejes 100 % af PRD. Filmret ApS
fungerer som sekretariat for foreningen, og det er i praksis administrationen i Filmret ApS, der
varetager den daglige kollektive forvaltning af tv- og filmproducenternes rettigheder. Filmret ApS
ledes af en administrerende direktør. Der er ikke en selvstændig bestyrelse i Filmret ApS; direktøren
referer direkte til bestyrelsen i PRD.
Filmret ApS ejer 100 % af selskabet Registrering Danmark ApS, der leverer backoffice-ydelser til
Filmret ApS/rettighedshaverne i PRD. Registrering Danmark ApS ledes af en administrerende
direktør og af selskabets bestyrelse og tegnes af direktør og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen i Registrering Danmark ApS bestod i 2018 af Anne Sophie Gersdorff Schrøder, René
Szczyrbak, Søren Eusebius Jakobsen og Tine Eilskov Jensen.

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.
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Godkendelse af budget og fastsættelse af bidrag til administration er for 2018 godkendt af
bestyrelsen i PRD. Administrationsomkostningsprocenten blev i 2018 fastsat til 8,5 % for så vidt
angår royaltyåret 2017.
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 realiserede administrationsomkostninger i Filmret ApS vil forskellen vise sig som overskud/underskud i Filmret ApS’s
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/S’s 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. 31.12.18 fortsat investeringer i værdipapirer for 9,3 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 på den årlige
generalforsamling i PRD.

15. Tilsynsfunktion
Den daglige ledelse af PRD forestås af direktøren for Filmret ApS sammen med bestyrelsen i PRD.
Bestyrelsen i PRD fører tilsyn med, at ledelsen i Filmret ApS udfører sine opgaver i
overensstemmelse med, hvad der følger af den indgåede administrationsaftale med foreningen samt
med, hvad der i øvrigt måtte blive pålagt Filmret ApS af bestyrelsen.
Der har i 2018 været afholdt fire bestyrelsesmøder i PRD, ligesom der har været afholdt separate
møder i de enkelte udvalg. Hertil kommer, at der har været løbende møder mellem PRD’s
bestyrelsesformand og direktør i Filmret ApS.
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16. Oplysning om honorar til ledelse og bestyrelse

Det samlede vederlag til bestyrelsen (tilsynsfunktion) og direktion (ansvarlig for den daglige
ledelse) udgjorde i 2018 1.667.000 kr.

17. Oplysninger om forbindelser til andre kollektive
forvaltningsorganisationer

PRD er medlem af de fire av-foreninger i Copydan. PRD licenserer tv- og filmproducenternes
rettigheder gennem Copydan. Copydan udbetaler tv- og filmproducenternes andel til PRD, som
herefter har ansvaret for at sikre korrekt individuel fordeling og anvendelse i øvrigt af
rettighedsindtægterne.
Der samarbejdes i PRD med udenlandske forvaltningsorganisationer.
Samarbejdet på retransmissionsområdet bygger primært på gensidighedsaftale indgået med
AGICOA, der er en global forvaltningsorganisation, som repræsenterer hovedparten af de
udenlandske rettighedshavere på dette område og på området TV til offentlig visning.
På området for blanke medier er der indgået gensidighedsaftale med 12 udenlandske
forvaltningsorganisationer.

Der

er

herudover

indgået

repræsentationsaftaler

med

6

selskaber/organisationer, som indebærer, at PRD repræsenterer disse selskaber på området for
blanke medier i Danmark (heriblandt de amerikanske majors).
På PRD’s hjemmeside findes en fuld liste over de selskaber/organisationer, som PRD har aftaler
med.

18. Penge ind og ud af PRD

Til brug for beskrivelse af flowet af penge ind og ud af PRD er tabel 1-5 udarbejdet, fra og med 2018
er tabellerne en integreret del af den reviderede årsrapport hvortil der henvises (se side 16-25 i PRD’s
årsrapport for 2018). Nedenfor suppleres de enkelte tabeller med en beskrivende gennemgang.

Tabel 1
Tabel 1 giver et samlet overblik over gældsudviklingen fra primo til ultimo 2018 opdelt på
anvendelsestype (forretningsområde) og royaltyår samt en yderligere specifikation af de i året
udbetalte beløb.
”Gæld 31.12.17” er udtryk for de samlede modtagne beløb, som pr. skæringsdatoen endnu ikke er
udbetalt til rettighedshaverne, altså rettighedshavernes tilgodehavende opdelt på anvendelsestype
(forretningsområde) og royaltyår.
”Indbetalt 2018” inkluderer de i 2018 modtagne beløb, altså beløb tilgået foreningens bankkonti
fordelt på anvendelsestype (forretningsområde) og royaltyår.
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”Finansielle poster” er en summering af finansielle indtægter og omkostninger for 2018, de
finansielle indtægter og omkostninger for regnskabsåret 2018 tillægges/fratrækkes forholdsmæssigt
de modtagne midler for de individuelle forretningsområder i det tilsvarende royaltyår og indgår i
den efterfølgende fordeling af midler.
”Refordelte midler” omfatter de midler som var forældede ved udgangen af 2017 og som
generalforsamlingen i 2018 har besluttet at refordele ved først kommende hovedudlodning.
”Forældede midler” er de midler som ved udgangen af 2018 var forældede og som
generalforsamlingen i 2019 skal tage stilling til anvendelse af.
”Udbetalt” inkluderer samtlige beløb udbetalt i regnskabsåret 2018, det udbetalte beløb er yderligere
specificeret i ”Bidrag til administration”, ”Moms”, ”Kulturelle midler” og beløb ”Til individuel
udbetaling”. ”Bidrag til administration” er i tabellen endvidere angivet som en procentdel af det
samlede udbetalte beløb pr. 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 rettighedsindtægter. Der
beregnes ikke bidrag til administration af henstående (ej udbetalte) midler.
Slutteligt er ”Gæld 31.12.18” til rettighedshaverne opgjort opdelt på anvendelsestype
(forretningsområde) og royaltyår.

Tabel 2
Tabel 2 giver et samlet overblik over alle anvendelsestyper (forretningsområder) for royaltyårene
2017 og 2018 uafhængigt af regnskabsår, alle historiske transaktioner til og med 31.12.18 er således
inkluderet.
”Indbetalt” inkluderer de indtil 31.12.18 modtagne beløb, altså beløb tilgået foreningens bankkonti
fordelt på anvendelsestype (forretningsområde) og royaltyår.
”Refordelte midler”, ”Finansielle poster”, ”Udbetalt” og ”Gæld 31.12.18” følger det under 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 bekræftes af rettighedshaverne og dermed efterfølgende udbetales. ”Ufordelt”
henstår til efterfølgende fordeling. Det ufordelte beløb kan dels være en konsekvens af at
fordelingsgrundlaget for et givent område endnu ikke er opgjort, alternativt at der er tilgået
foreningen midler efter at seneste udlodning er gennemført.
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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.

Tabel 3
Tabel 3 giver et samlet overblik over ”Udbetalt” i 2018 til andre kollektive forvaltningsorganisationer, ”Bidrag til administration” samt nettobeløb ”Til individuel udbetaling” fordelt på
anvendelsestype (forretningsområde) og royaltyår. Tabellen indeholder beløb udbetalt i
regnskabsåret 2018 vedrørende royaltyåret 2017.

Tabel 4
Tabel 4 giver et samlet overblik over ”Indbetalt” i 2018 fra andre kollektive forvaltningsorganisationer fordelt på anvendelsestype (forretningsområde) og royaltyår. Der er ikke angivet
”Bidrag til administration” da dette først beregnes og opkræves ved udbetaling.

Tabel 5
Tabel 5 indeholder information til brug for afgivelse af oplysninger til Copydan i henhold til
”Medlemsbeslutning om politikker, revision m.v.”. Tabellen viser en procentuel fordeling af
udbetalte midler opdelt på de 4 Copydan foreninger hvorfra PRD modtages midler.

19. Delrapport om anvendelse af de fradrag, der foretages
med henblik på sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige
formål

Der er i 2018 foretaget et fradrag i 2017-midler med henblik på kulturelle formål. Fradraget har været
på 10,9 mio. kr. før bidrag til administration, som er udbetalt til henholdsvis Producentforeningen
og RettighedsAlliancen. Efter bidrag til administration kan beløbet opgøres til 9,7 mio. kr. som kan
genfindes i ovennævnte tabel 1 under overskriften ”Kulturelle midler”.
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
Producentforeningen har i 2018 gennemført en række initiativer, der fremmer rammevilkårene for
film og tv som kulturelle medier, og som styrker de danske producenter både i Danmark og i
udlandet. Foreningen havde med udgangen af året i alt 120 medlemsvirksomheder, primært
indenfor film og tv.
Hovedparten af medlemmerne modtager rettighedsmidler fra Producent Rettigheder Danmark
(PRD). Rådgivning om rettighedshavernes vilkår og midler har derfor højeste prioritet i
Producentforeningens arbejde. De kulturelle midler fra PRD er bl.a. investeret i et nyt tæt
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samarbejde med Filmret ApS. Samarbejdet betyder, at Producentforeningen i 2018 kan yde
rådgivning til medlemmerne, der er på forkant med den kontrakts og rettighedsmæssige udvikling
på producenternes nye markeder, dvs. streaming/on-demand. Filmret ApS bistår også
Producentforeningen med at løfte opgaver, der knytter sig til rettigheder og økonomiske forhold i
relation til særligt tv-stationer og kreativt medvirkende. Indsatserne er intensiveret på
forhandlingsområdet i relation til dels film- og tv-producenters standardaftaler med tv-stationer
mv., dels i forhold til overenskomster og standardaftaler for kreativt medvirkende. Baggrunden er,
at tv-stationerne har fået en stadigt stærkere stilling, forsøger at udvide rettighedsoverdragelserne i
standardaftalerne markant og ændrer en række vilkår af økonomisk betydning til økonomisk skade
for producenterne. Samtidig har de kreativt medvirkende styrket deres organisering og intensiveret
deres indsats, hvilket udfordrer producenterne og kalder på en øget indsats.
Producentforeningen har med investeringer fra kulturelle midler også opnået en række markante
resultater på det politiske område, der beslutter afgørende rammer for branchernes udvikling de
kommende fem år. Foreningen har været en central aktør, der har påvirket de politiske film- og
medieaftaler, som blev indgået i 2018. En medlemsundersøgelse viste i december 2018, at 77% af
medlemmerne synes godt eller meget godt om foreningens politiske arbejde med film- &
medieforligene. Som et led i det politiske arbejde har foreningen investeret i undersøgelser og
løbende dokumenteret branchens udvikling. Bl.a. har Producentforeningen udgivet den årlige
rapport ”Danske Indholdsproducenter i tal”, som generelt viser brancher i markant omstilling, hvor
antallet af virksomheder og beskæftigelsen går frem, mens omsætningen går tilbage, og en stadig
større andel af omsætningen udgøres af eksport. I de kommende år bliver der derfor forsat brug for,
at Producentforeningen leverer et markant politisk pres for at sikre, at danske film og tv-producenter
står stærkest muligt i konkurrencen med udlandet og i den nationale debat om investeringer i
kultur- og erhvervsliv.
Afslutningsvist skal det nævnes, at Producentforeningen har investeret målrettet i at styrke
brancheidentiteten indenfor film & TV. I 2018 har foreningen bl.a. afholdt en række events og
netværksmøder for brancherne. Alle årets events havde en rekordhøj deltagelse af danske film & tvproducenter, og samlet set opnåede årets events de bedste deltagerevalueringer nogensinde.
Producentforeningen har bl.a. arrangeret både den årlige Copenhagen TV Festival med Copenhagen
TV Series Masterclass, og TV Prisen, der samler og fejrer hele tv-branchen og de danske
produktioner, som optager millioner af mennesker både herhjemme og i udlandet.

Anvendelse af kulturelle midler i RettighedsAlliancen
I 2018 har RettighedsAlliancen arbejdet med videreudvikling af håndhævelsesværktøjer.
RettighedsAlliancens blokeringsprogram er blevet effektiviseret og gjort fuldt operationelt. I 2018
blev der ført retssager i 5 blokeringssager, hvilket har ført til blokering af mere end 100 ulovlige
hjemmesider. RettighedsAlliancen arbejder for brug af myndighedsafgørelser, så politiet også i
fremtiden kan blokere ulovlige sider, og så processen går hurtigere.
Delrapport om anvendelse af de fradrag, der foretages med henblik på sociale, kulturelle og
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Efter fortsat pres fra RettighedsAlliancen gjorde Regeringen politiets IP taskforce permanent i maj
2018. Etableringen af IP-Taskforcen har medført en eskalering i antallet af sager, som
RettighedsAlliancen anmelder og en væsentlig opgradering i politiets håndtering af sagerne. På
nuværende tidspunkt er der 25 igangværende straffesager. I en af sagerne, som blev afgjort i 2018,
blev tiltalte fundet skyldig i ulovlig streaming og distribution af omkring 800 film mod betaling.
I forlængelse af Share With Care-samarbejdet med Kulturministeriet og teleselskaberne lancerede
RettighedsAlliancen Share With Care 2.0 i oktober 2018. Konceptet indeholder som de første i verden
en søgemaskine, der er integreret i blokeringsskiltene. Søgemaskinen er blevet døbt FilmFinder og
den skubber brugerne, der møder et blokeringsskilt, hen til lovlige platforme som Blockbuster,
Netflix osv. Der er millioner af brugere på de ulovlige sider, så FilmFinder har et stort potentiale.
Derudover skal FilmFinder videreudvikles med søgefaciliteter, som også kan inkludere udbydere
som eksempelvis biografer.
2018 var også året, hvor læringsforløbet og undervisningsplatformen Skærmen Fuckr’ Med Dig løb af
stablen. Et undervisningsprojekt, der underviser børn i udskolingen i sikker, digital adfærd på
internettet. Formålet med projektet er at ændre adfærd hos børn i alderen 12-16 år og øge deres
bevidsthed om, hvordan man færdes på nettet og undgår ulovlige internetsider. Børnene bliver
opmærksomme på deres egen digitale adfærd og undervises også i at identificere ulovlige sider.
Desuden får de indsigt i de konsekvenser, der kan være ved at bruge dem. Undervisningsforløbet
er blevet en stor succes, måske fordi det har ramt et tidspunkt, hvor underviserne virkelig
efterspørger konkrete redskaber til at undervise i digital dannelse.
I 2019 vil der blandt andet være fokus på at arbejde med implementering af Vækstteamets
anbefalinger på håndhævelsesområdet, herunder på at videreføre af Share With Care,
myndighedsblokeringer, brugerindsats og en udbredelse af det nuværende samarbejde med
internetudbyderne til også at omfatte andre aktører som Facebook og Google.
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Anvendt regnskabspraksis

Accounting policies

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse

The financial statements have been prepared in ac-

med PRD’s vedtægter og foreningens anvendte

cordance with PRD’s articles of association and the

regnskabspraksis.

Association’s accounting policies.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold

The accounting policies applied to these financial

til sidste år.

statements are consistent with those applied last
year.

Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

The financial statements are presented in DKK.

Generelt om indregning og måling

Recognition and measurement

Indtægter indregnes i indkomstopgørelsen i takt med

Income is recognised in the income statement when

modtagelse. Derudover måles værdireguleringer af

received. In addition, value adjustments of financial

finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi eller

assets and liabilities are measured at fair value or

amortiseret kostpris. Alle afholdte omkostninger i

amortised cost. Further, all costs incurred to obtain

regnskabsåret indregnes i resultatopgørelsen, herun-

income in the financial year are recognised in the in-

der af- og nedskrivninger, hensættelser samt tilbage-

come statement, including amortisation/depreciation

førsel grundet ændringer i regnskabsmæssige skøn af

and impairment losses, provision as well as reversals

beløb, som tidligere blev indregnet i resultatopgørel-

due to changes in accounting estimates of amounts

sen.

previously recognised in the income statement.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af

Assets are recognised in the balance sheet when it is

en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige

probable as a result of a prior event that future eco-

økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og akti-

nomic benefits will flow to the Association, and the

vets værdi kan måles pålideligt.

value of the asset can be measured reliably.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen

Liabilities are recognised in the balance sheet when

som følge af en tidligere begivenhed har en retlig

the Association has a legal or constructive obliga-

eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at

tion as a result of a prior event, and it is probable

fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen,

that future economic benefits will flow out of the As-

og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

sociation, and the value of the liability can be
measured reliably.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser

On initial recognition, assets and liabilities are

til kostpris. Måling efter første indregning sker som

measured at cost. Measurement subsequent to initial

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

recognition is effected as described below for each
financial statement item.
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Omregning af fremmed valuta

Foreign currency translation

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første

On initial recognition, foreign currency transac-

indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakurs-

tions are translated applying the exchange rate at

differencer, der opstår mellem transaktionsdagens

the transaction date. Exchange rate differences that

kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og

arise between the rate at the transaction date and

balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som

the one in effect at the payment date, or the balance

finansielle poster.

sheet date, are recognised in the income statement
as financial income or financial expenses.

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre mone-

Receivables, payables and other monetary items de-

tære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet

nominated in foreign currencies that have not been

på balancedagen, omregnes til balancedagens valu-

settled at the balance sheet date are translated us-

takurs. Differencer, der opstår mellem balanceda-

ing the exchange rate at the balance sheet date. The

gens kurs og kursen gældende ved tilgodehavendets

difference that arises between the rate at the bal-

eller gældsforpligtelsens opståen, indregnes i resul-

ance sheet date and the rate in effect at the occur-

tatopgørelsen som finansielle poster.

rence of the receivable or payable is recognised in
the income statement as financial income or financial expenses.

Resultatopgørelse

Income statement

Foreningens indtægter

Income

Foreningens indtægter indregnes i takt med modta-

The Association’s income is recognised as income

gelse.

when received.

Foreningens omkostninger

Expenses

Omkostninger omfatter administrationshonorar.

The Association’s expenses comprise administration
fee.

Finansielle poster

Financial income and expenses

Disse poster omfatter porteføljeafkast mv., der ind-

These items comprise portfolio return, etc which is

regnes i resultatopgørelsen med de beløb, som ved-

recognised in the income statement with amounts

rører regnskabsåret.

related to the financial year.

Skat

Income taxes

Foreningen er ikke skattepligtig.

The Association is not liable to pay tax.
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Balancen

Balance sheet

Tilgodehavender

Receivables

Tilgodehavender måles til markedsværdi. Andre til-

Receivables are measured at market value. Other

godehavender indregnes i balancen til amortiseret

receivables are recognised in the balance sheet at

kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

amortised cost usually equalling nominal value. The

Værdien reduceres ved nedskrivninger til imødegå-

value is reduced by write-downs for bad and doubt-

else af forventede tab i overensstemmelse med fast-

ful debts in accordance with fixed principles based

satte principper baseret på foreningens tidligere er-

on the Association’s prior experience and an indi-

faringer og en individuel vurdering af hvert tilgode-

vidual assessment of each receivable.

havende.
Kapitalandele i datterselskaber optages til kostpris.

Investments in subsidiaries are measured at cost.

Værdipapirer

Securities

Værdipapirer måles til markedsværdi på balanceda-

Securities are measured at the market value at the

gen. Urealiserede gevinster/tab på balancedagen

balance sheet date. Unrealised gains/losses at the

samt realiserede gevinster/tab fra salg indregnes i

balance sheet date and realised gains/losses upon

resultatopgørelsen som finansielle poster.

sale are recognised in the income statement as financial income or financial expenses.

Modregning i fremtidige udlodninger til rettig-

Set-off against future distributions to rights own-

hedshaverne

ers

Nedskrivning på tilgodehavender modregnes i frem-

Write-down of receivables is set off against future

tidige udlodninger til rettighedshaverne.

distributions to rights owners.

Finansielle forpligtelser

Financial liabilities

Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kost-

Financial liabilities are measured at amortised cost

pris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

which usually corresponds to nominal value.

