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Ledelsespåtegning
UBVA-medlemmerne har dags dato behandlet og godkendt års- og gennemsigtighedsrapporten for
Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2019.

Års- og gennemsigtighedsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt lov om
kollektiv forvaltning af ophavsret.

Det er vores opfattelse, at års- og gennemsigtighedsrapporten giver et retvisende billede af UBVA’s
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af UBVA’s aktiviteter
og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, oplysningerne omhandler.

Års- og gennemsigtighedsrapporten indstilles til godkendelse ved skriftlig høring den 2. juli 2020.

København, den 2. juli 2020

Morten Rosenmeier
formand

Kim Kusk Mortensen Anders Holten Johnsen

Bruno Bilde Jørgensen Bent Ole Gram Mortensen Knud-Erik Sabroe

Gregers Steen Gregersen Ann Sofie Olesen Jens Dam

Henrik Wulff Christensen Lars Klint Peter Madsen

Mogens Holst Nissen Marielle Dejligbjerg Torkil Clemmensen

Peter Szabo Niels Henrik Gregersen Ida Andkjær Kock
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)

Konklusion

Vi har revideret de finansielle oplysninger i års- og gennemsigtighedsrapporten for Udvalget til Beskyt-
telse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, samt specifika-
tioner i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Års- og gennemsigtighedsrapporten udar-
bejdes efter god regnskabsskik samt yderligere krav i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavs-
ret.

Det er vores opfattelse, at års- og gennemsigtighedsrapporten er i overensstemmelse med god regn-
skabsskik samt yderligere krav i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og afspejler UBVA’s
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af UBVA’s aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af års- og gennemsigtighedsrappor-
ten". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af UBVA i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-
ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Ledelsens ansvar for års- og gennemsigtighedsrapporten

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en års- og gennemsigtighedsrapport, som er i overensstem-
melse med god regnskabsskik samt yderligere krav i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavs-
ret. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at
udarbejde en års- og gennemsigtighedsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af års- og gennemsigtighedsrapporten er ledelsen ansvarlig for at vurdere UBVA’s
evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt
at udarbejde års- og gennemsigtighedsrapporten på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift,
medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere UBVA, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af års- og gennemsigtighedsrapporten

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om års- og gennemsigtighedsrapporten som helhed er
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisions-
påtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en ga-
ranti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige,
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-
slutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af års- og gennemsigtighedsrapporten.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

► �Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i års- og gennemsigtighedsrappor-
ten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grund-
lag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvi-
gelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

► �Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

► �Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af års- og gennemsigtighedsrapporten på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revi-
sionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bety-
delig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i års- og gen-
nemsigtighedsrapporten eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for
vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke
længere kan fortsætte driften.

► �Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af års- og gennemsigtighedsrap-
porten, herunder noteoplysningerne, samt om års- og gennemsigtighedsrapporten afspejler de
underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at det er i overensstemmelse med
god regnskabsskik samt yderligere krav i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til god regnskabsskik samt yderligere krav i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 2. juli 2020
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Mogens Andreasen
statsaut. revisor
mne28603

Simon Blendstrup
statsaut. revisor
mne44060
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Ledelsesberetning

Modtagne Copydan-vederlag

Akademikerne har i 2019 i alt modtaget 9.835.171 kr. fra Copydan-foreningerne.

Anvendelse af individuelle midler

Akademikerne overlader forvaltningen af Copydan-midler til Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt
Arbejde (UBVA). UBVA er et stående udvalg under Akademikerne og varetager akademikerstandens in-
teresser i ophavsretlige spørgsmål. Læs mere på https://ubva.dk.

UBVA overlader udlodningen af individuelle Copydan-midler til Forfatternes Forvaltningsselskab i sam-
arbejde med Copydan Tekst & Node. Se nærmere på https://ubva.dk under punktet ”Udlodning af
Copydan-midler”.

Aktivitetsrapport

På vegne af Akademikerne v. UBVA har Forfatternes Forvaltningsselskab foretaget løbende medieover-
vågning med henblik på at registrere, hvilke akademiske ophavsmænd, der er berettiget til de oven-
nævnte Copydan-midler. Akademikerne og UBVA har desuden fastlagt, hvilke principper, der skal regu-
lere, hvordan de relevante ophavsmænd identificeres, og hvordan midlerne skal fordeles blandt dem.

UBVA har i 2019 udbetalt 4.218.164 kr. til individuelle rettighedshavere, af de midler UBVA modtog fra
Copydan-foreningerne i 2018. Forfatternes Forvaltningsselskab har varetaget denne udbetaling på
vegne af UBVA. Udbetaling er sket på baggrund af registreringer af akademiske eksperters udtalelse i
2018. Udbetaling er sket på baggrund af registreringer af akademiske eksperters udtalelser i 2018,
hvor 2.547 akademiske eksperter udtalte sig, og i alt optjente 5.054 point.

Juridisk struktur

Akademikerne er en paraplyorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk ud-
dannede i Danmark. Se nærmere www.ac.dk. Akademikerne er medlem af følgende kollektive forvalt-
ningsorganisationer: Copydan Verdens TV, Copydan AVU-Medier, Copydan Arkiv og Forfatternes For-
valtningsselskab.

Tilsyn

UBVA’s forvaltning af Copydan-midler foregår under tilsyn fra Akademikernes bestyrelse. Sidstnævnte
modtager intet vederlag eller andre fordele fra UBVA.

Administrationsomkostninger og fradrag til kulturelle, sociale eller uddannelsesmæssige formål

I medfør af lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 6 har UBVA besluttet, at de midler,
Akademikerne har modtaget fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-medier og Copydan Arkiv vedrø-
rende vederlagsår 2019, fordeles efter følgende principper:

1. 90 % af pengene udloddes individuelt til akademiske eksperter, som, efter hvad UBVA har konstate-
ret via medieovervågning, har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til udsendelser sendt på DR1,
DR2, DR-K og TV 2 i 2018.

2. Medvirken i en udsendelse giver ét point. Genudsendelser udløser ikke i sig selv points, medmindre
genudsendelsen sker i et andet år end det, hvor udsendelsen blev sendt første gang. Det her sagte
gælder kun i forhold til programmer, der genudsendes i deres helhed, men ikke i tilfælde, hvor en
optagelse af en akademisk ekspert gentages i flere nyhedsudsendelser.

3. Puljen deles mellem de berettigede eksperter ud fra, hvor mange points de har optjent.

4. 10 % af pengene tilbageholdes med henblik på fordeling blandt akademiske eksperter, som ikke er
omfattet af 90 %-puljen, men som kan dokumentere, at de i 2019 har leveret ophavsretligt beskyt-
tede bidrag til tv-udsendelser, som er omfattet af de nævnte Copydan-foreningers aftaler. Den
måde pengene fordeles på, herunder om en del af dem skal bruges til kulturelle formål, og hvor
store dele af dem, der skal fradrages til dækning af administrationsomkostninger, besluttes senere
af UBVA.
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Ledelsesberetning
5. De praktiske opgaver omkring udlodningen foretages på UBVA’s vegne af Forfatternes Forvalt-

ningsselskab (FFS). Selskabet er ansvarlig for, at de korrekte beløb overføres til de berettigede per-
soners NEM-konti og kan overlade selve udbetalingen til Copydan Tekst & Node. Desuden står sel-
skabet for besvarelse af spørgsmål og anden kommunikation med eksperter, der har spørgsmål til
udlodningen eller mener sig berettiget til penge fra UBVA, håndtering af sager, hvor der er tvivl-
somt, om en medvirkende skal have penge fra UBVA eller en anden autor-organisation, udarbej-
delse af transparensrapport og regnskab m.m. Hvor meget der skal fratrækkes til dækning af admi-
nistrationsomkostninger i Forfatternes Forvaltningsselskab besluttes senere, afhængig af hvor
mange resurser selskabet vil skulle bruge på opgaven.

For så vidt angår midler modtaget fra Copydan Tekst & Node, er disse alene ufordelbare midler, som
UBVA årligt beslutter skal anvendes til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål.

UBVA’s administrationsomkostninger til udlodning af individuelle midler var i 2019 95.964 kr., svarende
til 2,28 %, og fremkommer ved at sammenholde administrationsomkostninger med de samlede midler
modtaget fra Copydan.

Anvendelse af kollektive midler

I henhold til lov om kollektiv forvaltning og Copydan-foreningernes vedtægter kan ufordelbare midler
efter tre år være genstand for kollektiv anvendelse. Vederlag, der er overgået til kollektiv brug, kan an-
vendes til en række forskellige kulturelle formål, såsom uddannelsesmæssige formål, varetagelse af ret-
tighedshavernes retlige interesser, herunder førelse af principielle retssager, møder og seminarer, hvor
ophavsretlige spørgsmål præger dagsordenen, internationalt arbejde, tilskud til projekter af almen kul-
turel interesse m.v.

De formål og aktiviteter, som UBVA har anvendt kollektive midler til i 2019, er nærmere beskrevet i for-
manden for UBVA’s årsberetning for 2019, hvoraf det fremgår, at der er anvendt penge til følgende kol-
lektive tiltag:

► Gratis rådgivning i sager om intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret

► Etablering af et konfliktløsningsnævn vedrørende arkitekter og designeres ophavsrettigheder

► Generelt ophavsretligt informationsarbejde, herunder løbende drift af informationshjemmesider

► Politisk arbejde i forbindelse med tilblivelsen af EU-direktivet om ophavsret i det digitale indre mar-
ked

► UBVA-prisen og Blixen-prisen

► Gratis kurser i ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder

► Afholdelse af arrangementer om ophavsret m.v. på Folkemødet på Bornholm

► Deltagelse i ophavsretlige konferencer

► Arrangement af temadag om ophavsret

► Gå-hjem-møder om ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder

► Deltagelse i alment ophavsretligt organisationsarbejde.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for 2019 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt lov om kollektiv for-
valtning af ophavsret.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse

Indtægter

Indtægter består primært af udlodninger modtaget fra Copydan foreninger i årets løb. Indtægter indreg-
nes i resultatopgørelse, såfremt indbetalingen har fundet sted inden årets udgang.

Omkostninger

Omkostninger omfatter fradrag til kollektive formål, herunder kurser, legater, symposium, møder, kon-
ferencer m.v., som anses at være sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål, i overensstem-
melse med lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Herudover omfattes omkostninger til administra-
tion.

Omkostninger omfatter endvidere fradrag til ”Honorar” og ”Lønforbrug, bogholderi og journal”, hvor
der skelnes alt efter, om vederlæggelsen har karakter af hhv. honorarer eller administration.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Copydan midler allokeret til individuel udlodning

Copydan midler allokeret til individuel udlodning indregnes som en forpligtelse på balancedagen for års-
og gennemsigtighedsrapporten. Udlodning til individuelle rettighedshavere sker herefter på baggrund af
beslutning truffet af udvalget, hvilket vises som en særskilt linje i note 8.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser UBVA’s pengestrømme fra driftsaktivitet, årets forskydning i likvider og
UBVA’s likvider ved årets begyndelse og udgang.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og
ændring i driftskapital.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note 2019 2018

1 Indtægter
Copydan Verdens TV 5.491.432 5.083.471
Copydan AVU-Medier 1.041.147 816.109
Copydan Arkiv 155.082 1.467
Copydan Tekst & Node 3.147.510 0
Renteindtægter 10.420 36.212

Indtægter i alt 9.845.591 5.937.259

2 Omkostninger
3 Informationsarbejde 222.663 175.615

UBVA’s hjemmeside 113.442 73.718
Informationsportaler 27.659 67.691
Publikations- og projektstøtte 28.520 114.491
Symposium 427.421 464.675
UBVA’s prisuddelinger 89.709 71.953
Uddannelses- og temadag 41.195 42.095
UBVA-Konferencer og deltagelse i andre 164.189 220.990
Politisk og strategisk EU-arbejde 126.207 150.000
UBVA-kurser i ophavsret 593.973 451.411
Responsa, høringssvar og rapporter 0 61.750
UBVA’s Rettighedsforvaltning 0 19.200
Rådgivningsenheden 368.855 305.571
Retssager 0 155.394
Fagbøger og tidsskrifter 1.745 0
Medlemskontingenter 90.601 78.825
Mødeudgifter 32.043 37.079
Øvrige kontorudgifter 357 5.720
Gebyr for individuel udlodning 0 280.009

4 Honorarer 341.528 365.961
Repræsentation 4.161 8.344

5 Lønforbrug, bogholderi og journal 946.430 973.894
Revision og anden assistance 145.547 111.813

Omkostninger i alt 3.766.245 4.236.199

6 Årets resultat 6.079.346 1.701.060
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note 2019 2018

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger 45.523 21.533

45.523 21.533

Likvide beholdninger 15.282.411 13.810.868

Omsætningsaktiver i alt 15.327.934 13.832.401

AKTIVER I ALT 15.327.934 13.832.401

PASSIVER
7 UBVA's formue til senere anvendelse 4.035.173 4.396.973
8 Copydan midler allokeret til individuel udlodning 11.239.516 9.016.533

15.274.689 13.413.506

Gældforpligtelser
Mellemregning med Akademikerne 38.479 24.146
Skyldige omkostninger 14.766 394.749

Gældsforpligtelser i alt 53.245 418.895

PASSIVER I ALT 15.327.934 13.832.401
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

kr. 2019 2018

Indtægter
Midler modtaget fra Copydan 9.835.171 5.901.047

9.835.171 5.901.047

Omkostninger
Omkostninger -3.766.245 -4.236.199

-3.766.245 -4.236.199

Forskydning i driftskapital
Ændring i tilgodehavender -23.990 -12.922
Ændring i forpligtelser -365.651 29.386

-389.641 16.464

Pengestrømme fra driftsaktivitet 5.679.285 1.681.312

Indtægter
Renteindtægter 10.420 36.212

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 10.420 36.212

Udlodninger
Udloddet til individuelle rettighedshavere -4.218.162 -3.330.149

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -4.218.162 -3.330.149

Årets pengestrøm 1.471.543 -1.612.625

Likvider primo 13.810.868 15.423.493

Likvider ultimo 15.282.411 13.810.868
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kr. 2019 2018

1 Indtægter
Copydan Verdens TV
Vederlag vedrørende vederlagsår før 2016 93.210 96.218
Vederlag vedrørende vederlagsåret 2016 155.661 158.390
Vederlag vedrørende vederlagsåret 2017 265.978 1.190.438
Vederlag vedrørende vederlagsåret 2018 1.183.105 3.638.425
Vederlag vedrørende vederlagsåret 2019 3.793.478 0

5.491.432 5.083.471

Anvendelsestype: Distribution
Kategori: Akademiske eksperter

Copydan AVU-Medier
Vederlag vedrørende vederlagsår før 2016 57.342 0
Vederlag vedrørende vederlagsåret 2016 36.379 0
Vederlag vedrørende vederlagsåret 2017 39.462 94.227
Vederlag vedrørende vederlagsåret 2018 131.446 721.882
Vederlag vedrørende vederlagsåret 2019 776.518 0

1.041.147 816.109

Anvendelsestype: Undervisning
Kategori: Akademiske eksperter

Copydan Arkiv
Vederlag vedrørende vederlagsåret 2016 17.597 0
Vederlag vedrørende vederlagsåret 2017 0 1.467
Vederlag vedrørende vederlagsåret 2018 68.566 0
Vederlag vedrørende vederlagsåret 2019 68.919 0

155.082 1.467

Anvendelsestype: Arkiv
Kategori: Akademiske eksperter

Copydan Tekst & Node
Vederlag vedrørende vederlagsåret 2018 1.534.815 0
Vederlag vedrørende vederlagsåret 2019 1.612.695 0

3.147.510 0

Anvendelsestype: Ufordelbare midler
Kategori: Akademiske eksperter

Renteindtægter 10.420 36.212

10.420 36.212

9.845.591 5.937.259



Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)
Års- og gennemsigtighedsrapport 2019

12

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2 Omkostninger

Omkostninger udgør i alt 3.766.245 kr., hvoraf 3.670.281 kr. udgøres af omkostninger til sociale, kul-
turelle eller uddannelsesmæssige formål i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, og
95.964 kr. er medgået til administration af individuelle rettighedsvederlag. Størstedelen af de kollektive
midler til sociale, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål udgøres af ufordelbare (kollektive) midler
modtaget fra Copydan Tekst & Node.

kr. 2019 2018

3 Informationsarbejde
Gå hjem-møder 48.922 18.674
Folkemødet på Bornholm 173.741 156.941

222.663 175.615

4 Honorar
Lønudgifter, honorar m.v. 893.831 942.177
Honorarer til eksterne rådgivere/konsulenter 285.688 324.592
Lønsumsafgift 56.755 60.170
Omfordelte lønudgifter -894.746 -960.978

341.528 365.961

Omfordelte lønudgifter kan specificeres som følger:
Lønudgifter fordelt til Gå-hjem-møder -39.155 -13.298
Lønudgifter fordelt til Publikations- og projektstøtte -9.519 -50.000
Lønudgifter fordelt til Symposium -15.691 -30.177
Lønudgifter fordelt til UBVA's prisuddelinger -25.000 -10.000
Lønudgifter fordelt til Tema- og undervisningsdage -19.357 -16.303
Lønudgifter fordelt til Politisk og strategisk EU-arbejde -125.000 -150.000
Lønudgifter fordelt til UBVA-kurser i ophavsret -365.997 -341.669
Lønudgifter fordelt til Responsa 0 -20.000
Lønudgifter fordelt til UBVA’s Rettighedsforvaltning 0 -19.200
Lønudgifter fordelt til Rådgivningsenheden -249.252 -301.300
Lønudgifter fordelt til Konferencer -39.777 0
Lønudgifter fordelt i øvrigt -5.998 -9.031

-894.746 -960.978

5 Lønforbrug, bogholderi og journal
Frikøbsaftale til UBVA's sekretær til generelt ophavsretsarbejde 579.670 573.760
Frikøbsaftale til konsulent vedrørende OK-2018 og

ophavsretsbistand 316.667 350.000
Bogholderi og journal 50.093 50.134

946.430 973.894
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kr. 2019 2018

6 Resultatdisponering
Årets resultat 6.079.346 1.701.060

Hvilket er anvendt således:
Overført resultat -361.800 -3.784.583
Hensættelser (10 %), jf. pkt. 4 i fordelingsprincipperne 644.115 548.565
Allokeret til individuel udlodning 5.797.031 4.937.078

6.079.346 1.701.060

7 UBVA's formue til senere anvendelse
Saldo 1. januar 4.396.973 8.181.555
Indtægter 3.308.481 132.430
Udgifter -3.670.281 -3.917.012

Saldo 31. december 4.035.173 4.396.973

8 Copydan midler allokeret til individuel udlodning

Copydan Verdens TV
Saldo 1. januar 7.544.130 5.640.530
Indtægter 5.340.881 4.987.253
Udgifter -78.404 -274.231
Individuelt udloddet -1.018.683 -2.809.422

Saldo 31. december 11.787.924 7.544.130

Copydan AVU-Medier
Saldo 1. januar 1.275.550 897.735
Indtægter 1.041.147 816.109
Udgifter -15.284 -44.875
Individuelt udloddet -3.199.479 -393.419

Saldo 31. december -898.066 1.275.550

Copydan Arkiv
Saldo pr. 1. januar 196.853 322.775
Indtægter 155.082 1.467
Udgifter -2.277 -81
Individuelt udloddet 0 -127.308

Saldo 31. december 349.658 196.853

11.239.516 9.016.533

Af hensættelsen er der udloddet følgende til udbetaling næste regnskabsår vedrørende de i året identi-
ficerede modtagere:

Copydan Verdens TV 684.400 643.856
Copydan AVU-Medier 3.343.499 3.245.160
Copydan Arkiv 60.758 0

Overføres til FFS til viderebehandling 4.088.657 3.889.016


