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Ledelsesberetning
Indledning
Udbredelse af Kunst, Viden og Underholdning er af væsentlig betydning for et samfund. To af
forudsætningerne for udbredelsen er, at der er grundlag for at skabe og frembringe værker, og at
borgerne kan få adgang til disse. Ophavsretten sikrer, at autorer og udgivere og øvrige rettighedshavere
har et økonomisk grundlag for at kunne skabe og frembringe værker, men ophavsretten sikrer også, at
værkerne kan blive udbredt. Ophavsretten har således inden for en række områder fastlagt særlige vilkår
for udbredelse. Dette gælder blandt andet inden for området kundskabsformidling (skoler, biblioteker og
museer etc.).
Ophavsretsloven, en række EU-direktiver og internationale traktater regulerer brugen af beskyttede
værker og fordrer, at autorer og udgivere og øvrige rettighedshavere samvirker for, at Kunst, Viden og
Underholdning kan blive udbredt.
For at muliggøre dette samvirke har rettighedshavere inden for mere end 30 forskellige faggrupper
etableret Copydan samarbejdet. Copydan Tekst & Node er en af de p.t. syv Copydan-foreninger, som
udgør paraplyorganisationen Copydan. Rettighedshaverne i Copydan Tekst & Node er en non-profit
forening i Copydan-huset. Foreningen er stiftet og styret af rettighedshaverne på tekstområdet.
Følgende organisationer er medlemmer i Copydan Tekst & Node:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autorer:
Akademikernes Centralorganisation
Copydan Billedkunst
Dansk Forfatterforening
Dansk Journalistforbund
Dansk Komponist Forening
Danske Jazz, Beat & Folkemusikautorer
Danske Populærautorer
Danske Skønlitterære Forfattere
Danske Dramatikere

•
•
•
•
•
•

Udgivere:
Danske Medier
Dansk Musikforlæggerforening
Forlæggerforeningen
Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter
Universitetsforlagene i Danmark
Brancheforeningen for Undervisningsmidler

Ledelsesstruktur
Foreningens øverste myndighed udgøres af et årsmøde, der årligt vælger en bestyrelse blandt
rettighedshavere, der via organisationerne er medlem af foreningen. Bestyrelsen fører tilsyn med driften
af foreningen. I det daglige ledes foreningen af en direktør, der ansættes og afskediges af bestyrelsen.
Forvaltningsområde
Copydan Tekst & Node har til opgave at aftale brugbare og tidssvarende rammer for opgørelse af
kopiforbrug af tekster og noder samt aftale rimelig betaling herfor. Dette gøres i samarbejde med
uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og den offentlige administration.
Øvrig information
•
Udbetaling af opkrævet og fordelt vederlag til rettighedshaverne foregår en gang årlig pr.
område.
•
Copydan Tekst & Node besidder ingen kapitalandele i andre selskaber.
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Ledelsesberetning (fortsat)
•

•

•

Copydan Tekst & Node er medlem af Fællesforeningen Copydan, der varetager og udfører
opgaver, som rettighedshaverne i foreningen finder hensigtsmæssigt at løse i fælles regi i
Copydan samarbejdet.
Copydan Tekst & Node har ingen andre omkostninger eller ydelser til rettighedshavere end de i
noterne oplyste. Rettighedshaverne modtager samtlige vederlag, som Copydan Tekst & Node har
opkrævet på deres vegne minus de afholdte omkostninger.
Vederlag i investeringspuljen placeres på likvide konti, aftaleindskud, obligationer m.v. efter en
fastlagt investeringspolitik, der er godkendt af foreningens bestyrelse.

Vederlagsopkrævning
Copydan Tekst & Node indgår aftaler med uddannelsesinstitutioner, erhvervsvirksomheder, offentlig
administration, kirker og biblioteker. Aftalerne giver adgang til lovligt at anvende værker inden for
aftalens begrænsninger. De enkelte skoler, organisationer, institutioner (herunder den offentlige sektor)
og erhvervsvirksomheder faktureres en gang årligt.
Herudover foretages jævnligt kopieringsundersøgelser i de institutioner, virksomheder m.v., der har
aftaler med Copydan Tekst & Node.
Fordeling
Et stort udsnit af landets uddannelsesinstitutioner, offentlige og private virksomheder har året igennem
hjulpet Copydan Tekst & Node med oplysninger, der omfatter dokumentation for over 50 mio. kopier.
Sammen med tidligere års indsamlede kopier, indgår disse i beregningen af, hvor meget der skal
udbetales til de enkelte rettighedshavere.
Udbetalinger
På baggrund af de indgåede aftaler opkræves vederlag for forbruget. De opkrævede vederlag, inklusive
renter, fordeles direkte og individuelt til de forfattere, komponister, journalister, billedkunstnere og
udgivere, hvis værker er blevet kopieret. Dette gøres efter fradrag af forvaltningsomkostninger.
62.000 danske og udenlandske rettighedshavere har i januar 2015 fået del i de penge, der er blevet
betalt for brug på skoler og andre uddannelsesinstitutioner, samt i forbindelse med sognekirkernes
aktiviteter, i 2014. Opgørelse og udbetaling af vederlag fra private virksomheder, stat, regioner og
kommuner sker i maj 2015.
Personalet i Copydan Tekst & Node
Copydan Tekst & Node havde i slutningen af 2014 i alt 23 medarbejdere og 2 studentermedhjælpere.
Herudover har 5 regionale konsulenter besøgt de skoler og uddannelsesinstitutioner, der udtrækkes til at
rapportere deres kopiering af ophavsretligt beskyttede værker. Der har i årets løb været 2
barselsvikariater. Der har desuden været anvendt vikarer pga. et par tilfælde af længerevarende sygdom.
Fremtiden
Copydan Tekst & Node er i dialog med universiteterne om nye aftalemodeller der ligesom for de øvrige
uddannelsesområders vedkommende giver forøgede muligheder for digital brug.
På erhvervsområdet har Copydan Tekst & Node vedtaget en ny strategi der blandt andet omfatter et
markedsføringsfremstød overfor nye potentielle kunder. Det er endnu usikkert hvilken effekt dette vil
have i forhold til fremtidige vederlag.
Investeringspulje
Investeringspuljen i Copydan Tekst & Node har til formål at sikre, at rettighedshavernes tilgodehavende
anbringes sikkert og med lavest mulig kreditrisiko i den periode, hvor tilgodehavender venter på det
korrekte grundlag for udbetaling til de enkelte rettighedshaver. Tidshorisonten for pengeanbringelse er
således for den største dels vedkommende ca. 12 måneder.
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Ledelsesberetning (fortsat)
Fællesforeningen Copydan
Som medlem af Fællesforeningen Copydan er udvalgte administrative opgaver outsourceret hertil. I 2014
har dette primært været for it, økonomi/regnskab, likviditet og generel administration. For IT har dette
omfattet det centrale ERP system (bogføring, rapportering og kommunikation med kunder). IT-drift,
back-up, support, sikkerhed.
Kommunikation med omverden er i fokus i Copydan foreningerne og i de udviklingsaktiviteter ITafdelingen arbejder med. Fokus har således de sidste par år været fokuseret omkring opgradering af
bestående løsninger og nyudvikling af online selvbetjeningsløsninger for flere af foreninger i Copydan
huset samt faciliteter for forskellige rapporter for BI. (Business Intelligens)
Rettighedshavere kan tilmelde sig, se og rette deres kontaktinformationer og for nogen foreninger også
se udbetalingsspecifikationer.
Udbetalingsspecifikationer til rettighedshavere sendes endvidere til e-Boks, så alle rettighedshavere for
disse foreninger har nem adgang til deres udbetalingsspecifikationer.
Copydan Tekst & Node modtager en stigende mængde materiale via diverse online kanaler til registrering
af kopieret materiale i udvalgte uddannelsesinstitutioner. Udviklingsafdelingen sørger for at hjælpe Tekst
& Node med effektiv modtagelse og bearbejdning af dette materialer.
For AV-foreningerne, Copydan Tekst & Node og Fællesforeningen Copydan er implementeret et nyt
dokument-håndteringssystem. Dokumenthåndteringssystemet fungerer som en integreret del af
foreningernes ERP system.
For økonomi/regnskab har opgaverne bestået af styring og kontrol af likviditet og investeringspulje,
generel bogføring og regnskabsopstilling, ind- og udbetalinger, in- og ekstern rapportering samt
lønbehandling. Generel administration har bestået af ydelser omkring HR, hus- og kantinedrift.
Hovedtal
2014

2013

2012

351.899

338.895

318.039

1.768

2.019

1.890

353.667

340.914

319.929

13.771

13.345

12.781

1.354

1.380

1.348

310

254

506

Øvrige omkostninger

3.689

3.308

3.401

Fællesforeningen Copydan

4.918

4.905

4.970

531

838

936

24.573

24.030

23.941

I t.kr.
Vederlag
Forrentning af vederlag
Vederlag i alt
Personaleomkostninger
Lokaleomkostninger
Egne it-omkostninger

Afskrivninger
Forvaltningsomkostninger i alt

I specifikationen af vederlagene i note 1, er vederlag for 6 mio. kr., opkrævet under forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser, i forhold til sidste år,
flyttet til korte og mellemlange videregående uddannelser. Vederlaget er opkrævet inden for uddannelsesområdet, og der er ikke ændret i sammenligningstal
for 2013.
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Ledelsesberetning (fortsat)
Året der gik
I alt har Copydan Tekst & Node i 2014 håndteret vederlag for 351,9 mio. kr. Efter
forvaltningsomkostninger på 24,6 mio. kr. er der med tillæg af renter overført 329,1 mio. kr. til fordeling
blandt rettighedshaverne.
Siden 2012 er det opkrævede vederlag steget med 34 mio. kr., mens omkostningerne er steget med 0,6
mio. kr. Samlet over perioden 2012-2014 er administrationsprocenten faldet med ca. 0,5 %.

6

Copydan Tekst & Node
Årsrapport 2014
CVR-nr. 18 46 35 04

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse Avirksomheder med de tilpasninger, der følger af, at Copydan Tekst & Node er en forening. Herudover har
foreningen valgt at udarbejde en ledelsesberetning, jf. årsregnskabslovens § 77.

Resultatopgørelsen
Vederlag
Vederlag til fordeling indeholder beløb opkrævet i henhold til foreningernes vedtægter og aftaler,
omfattende de på vegne af rettighedshaverene opkrævede vederlag, for den periode vederlagene
vedrører, reguleret for hensættelse til imødegåelse af tab.
Forvaltningsomkostninger
Forvaltningsomkostninger til brug for opkrævning, behandling og fordeling af rettighedshavernes
vederlag i medfør af ophavsretsloven.
Forrentning af vederlag
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, samt realiserede og urealiserede kursgevinster
og -tab vedrørende tilgodehavende gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Software afskrives
lineært over den vurderede økonomiske levetid, der er vurderet til 3-6 år.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under forvaltningsomkostninger.
Materielle anlægsaktiver
Inventar, IT, indretning af lejede lokaler og andre anlæg, driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet
restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der
afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.
Der foretages afskrivninger lineært over den forventede levetid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede levetider:
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
IT

6-10 år
4 år
3-6 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og
tab indregnes i resultatopgørelsen under forvaltningsomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en
individuel vurdering af tilgodehavender.
Værdipapirer
Værdipapirer måles til anskaffelsesværdi, idet værdipapirerne forventes at beholdes til udløb.
Foreningsskat og udskudt skat
Skat af årets resultat opgøres efter bestemmelserne om brancheforeninger i fondsskatteloven. Årets
skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
a conto skatter.
Der afsættes ikke udskudt skat i balancen, idet det ikke anses for værende sandsynligt, at den kommer
til beskatning. Dette sker som følge af, at foreningen er en non-profit organisation, der efter bundfradrag
ikke skønnes at ville opnå en skattepligtig indkomst.
Skyldige ophavsretsvederlag
Omfatter samtlige fordelte midler til rettighedshavere samt de vederlag af resultat til fordeling, der endnu
ikke er fordelt og udbetalt.
Andre gældsforpligtigelser
Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til leverandør af varer- og tjenesteydelser og gæld til
tilknyttede foreninger, indregnes til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter afdrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Note

2014

2013

Vederlag
Vederlag

1

Forrentning af vederlag
Vederlag i alt

351.898.495

338.895.356

1.768.017

2.019.264

353.666.512

340.914.620

Forvaltningsomkostninger
Omkostninger

2

-24.040.910

-23.191.664

Afskrivninger

3

-531.377

-838.290

Forvaltningsomkostninger i alt

-24.572.287

-24.029.954

Resultat til fordeling

329.094.225

316.884.666

Fordelt til rettighedshavere

-329.094.225

-316.884.666

0

0

Årets resultat

Rettighedshavernes resultatdisponering
Individuel fordeling
Kollektiv fordeling

279.741.463
1.166.667

Reserveret til Copydan BilledKunst

23.036.220

Hensat til slut fordeling

25.149.875

Rettighedshavernes resultatdisponering

329.094.225
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note

2014

2013

AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver

3

IT software
Materielle anlægsaktiver

608.957

500.550

68.964

85.186

327.455

253.472

2.581

14.446

399.000

353.104

1.007.957

853.654

3

Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftmateriel og inventar
IT udstyr
Materielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Vederlag (opkrævet ej indbetalt)

4

96.647.780

83.744.976

Andre tilgodehavender

5

1.606.995

1.805.809

98.254.775

85.550.785

Likvider

338.689.628

325.137.759

Omsætningsaktiver i alt

436.944.403

410.688.544

AKTIVER I ALT

437.952.360

411.542.198

Tilgodehavender i alt
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note

2013

2014

PASSIVER
Egenkapital
Foreningskapital

0

0

434.544.171

409.394.296

1.315.031

301.028

2.093.158

1.846.874

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

437.952.360

411.542.198

PASSIVER I ALT

437.952.360

411.542.198

Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldige ophavsretsvederlag
Rettighedshavere

6

Andre gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

Personaleomkostninger
Nærtstående parter
Eventualforpligtelser

7

8

0

9
10
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Pengestrømsopgørelse
2014
Resultat til fordeling

2013

329.094.225

316.884.666

531.377

838.290

Ændring i tilgodehavende vederlag

-12.902.804

1.143.200

Ændringer i andre tilgodehavender

198.814

242.711

1.014.003

158.651

246.284

32.499

318.181.899

319.300.017

-685.680

-218.198

-685.680

-218.198

-303.944.350

-294.907.879

-303.944.350

-294.907.879

Afskrivninger

Ændringer i leverandører af varer og tjenesteydelser
Ændringer i anden gæld
Pengestrømme fra drift
Køb af anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Fordelt til rettighedshavere vedrørende tidligere år
Pengestrøm til rettighedshavere
Årets pengestrømme
Likvider 1. januar
Likvider 31. december

13.551.869

24.173.940

325.137.759

300.963.819

338.689.628

325.137.759
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2014

2013

1 Vederlag
Uddannelse
155.344.322

147.500.482

Forberedende, erhvervs- og ungdomsuddannelser

Grunduddannelser

72.561.730

79.621.890

Korte og mellemlange videregående uddannelser

35.640.908

29.073.695

Lange videregående uddannelser

44.061.815

40.136.868

Øvrig undervisning

6.334.447

6.051.887

Eksamensopgaver

3.030.077

2.956.398

Udland

5.166.518

4.692.765

322.139.817

310.033.985

14.924.159

15.082.897

1.619.268

1.585.544

Uddannelse i alt
Erhverv
Kommunale område
Regionale område
Statslige område

1.949.080

1.053.116

Private erhvervsliv

7.542.137

8.082.434

Sogne

3.724.034

3.057.380

29.758.678

28.861.371

351.898.495

338.895.356

Erhverv i alt
Vederlag i alt

2 Omkostninger
13.770.598

13.345.070

Konsulenter & undersøgelser

Personaleomkostninger

553.676

542.504

Telekommunikation

176.682

212.230

Marketing

1.241.336

761.285

Administration

1.198.415

1.390.070

Lokaleomkostninger

1.354.087

1.380.133

IT-omkostninger

309.475

254.270

Ekstern assistance

518.964

400.695

4.917.677

4.905.407

24.040.910

23.191.664

Fællesforeningen Copydan
Omkostninger i alt
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
3

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
IT software
Kostpris primo

driftsmateriel

lejede lokaler

og inventar

IT udstyr

3.728.233

97.331

508.401

471.818

488.210

0

197.470

0

-3.476.622

0

-206.654

-445.080

739.821

97.331

499.217

26.738

Tilgang
Afgang til kostpris

Indretning af

Kostpris ultimo
Afskrivninger primo

3.227.683

12.145

254.929

457.372

-3.476.622

0

-206.654

-445.080

Årets afskrivninger

379.803

16.222

123.487

11.865

Afskrivninger ultimo

130.864

28.367

171.762

24.157

608.957

68.964

327.455

2.581

Afskrivninger, afgang

Regnskabsmæssig
værdi ultimo

2014
4

Tilgodehavende vederlag
Hensat til tab på debitorer
Vederlag (opkrævet ej indbetalt) i alt

5

2013

Vederlag (opkrævet ej indbetalt)
96.651.869

83.774.057

-4.089

-29.081

96.647.780

83.744.976

Andre tilgodehavender
Andel af Fællesforeningen Copydans anlæg

297.429

434.038

Driftskapital til Fællesforeningen Copydan

420.000

420.000

Deposita - Bryggervangen 8

510.029

510.029

26.861

175

352.676

441.567

1.606.995

1.805.809

Mellemregning med andre Copydan-foreninger
Periodeafgrænsningsposter
Andre tilgodehavender i alt
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2014
6

2013

Rettighedshavere
Rettighedshavere primo

409.394.296

387.417.509

Resultat til fordeling

329.094.225

316.884.666

-302.777.683

-293.241.213

-1.166.667

-1.666.666

Fordelt i året

-303.944.350

-294.907.879

Fordelt til rettighedshavere vedrørende tidligere år

-303.944.350

-294.907.879

Rettighedshavere ultimo

434.544.171

409.394.296

Danske rettighedshavere

11.852.703

9.541.713

Udenlandske rettighedshavere

14.761.743

17.152.046

3-årsregel

10.255.266

12.961.665

36.869.712

39.655.424

Revisorhonorar

53.250

46.250

Offentlige skatter og afgifter

22.855

24.507

Fordelt til individuelle rettighedshavere
Fordelt til rettighedshaverorganisationer

Heraf er regnskabsmæssigt hensat:

I alt fordelt

7

Anden gæld

Mellemregning med andre Copydan-foreninger
Feriepengeforpligtelse
Andre skyldige omkostninger
Anden gæld i alt

272.680

84.850

1.643.292

1.655.496

101.081

35.771

2.093.158

1.846.874
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2014
8

2013

Personaleomkostninger
Gage, honorarer og pensioner

12.679.771

12.156.356

Andre omkostninger til social sikring

268.335

344.971

Øvrige personaleomkostninger

822.492

843.743

13.770.598

13.345.070

1.385.403

1.359.575

22

23

Personaleomkostninger i alt
I personaleomkostninger er inkluderet:
Vederlag til bestyrelse og direktør
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

9

Nærtstående parter
Copydan Tekst & Nodes nærtstående parter omfatter følgende:
Fællesforeningen Copydan
Copydan BilledKunst
Frants Iver Gundelach, formand
Hanne Salomonsen, næstformand
Anders Kristian Rasch, direktør
Foreningens transaktioner med nærtstående parter
Udover kontingentudgifter til Fællesforeningen Copydan omfatter foreningens
transaktioner honorar til formand næstformand og bestyrelse samt løn til direktøren.

10 Eventualforpligtelser
Foreningen er forpligtet til at dække de omkostninger i Fællesforeningen Copydan,
herunder personale- og huslejeforpligtelse, der lovligt følger af beslutninger truffet,
medens foreningen er medlem af Fællesforeningen Copydan.
Hæftelsen er begrænset i forhold til foreningens andel af kontingent til Fællesforeningen Copydan.
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Ledelsespåtegning
Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2014 for Copydan Tekst & Node.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter, og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse den 30. april 2015.
København, den 30. april 2015
Direktør:

Anders Kristian Rasch

Bestyrelse:

Frants Iver Gundelach
Formand

Hanne Salomonsen
Næstformand

Ivan Rod

Ebbe Dal

Jan Thielke

Peter Thornvig

Lasse Lunderskov

Morten Olsen

Mogens Blicher Bjerregård

Morten Rosenmeier

Tine Birger Christensen

Marianne Alenius

Morten Alfred Høirup

Jesper Bræstrup Karlsen

Thomas B. Wilckens

17

Copydan Tekst & Node
Årsrapport 2014
CVR-nr. 18 46 35 04

Den uafhængige revisors erklæringer
Til medlemmerne i Copydan Tekst & Node
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Copydan Tekst & Node for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2014. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, den 30. april 2015
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

Søren Christiansen
statsaut. Revisor
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Foreningsoplysninger
Copydan Tekst & Node
Bryggervangen 8, 2. sal
2100 København Ø
Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:
CVR-nr.:
Hjemsted:
Regnskabsår:

35 44 14 00
www.copydan.dk
tekstognode@copydan.dk
18 46 35 04
København
1. januar – 31. december

Bestyrelse
Frants Iver Gundelach, Dansk Forfatterforening, Formand.
Medlem af bestyrelsen i Fællesforeningen Copydan.
Direktør Hanne Salomonsen, Gyldendal Uddannelse, Forlæggerforeningen, Næstformand.
Medlem af bestyrelsen i Fællesforeningen Copydan.
Formand for bestyrelsen af Den Hirschsprungske Samling.
Næstformand i Sektionen for Undervisningsmidler (SFU), Forlæggerforeningen.
Adm. direktør Ebbe Dal, Danske Medier.
Medlem af bestyrelsen i Fællesforeningen Copydan.
Medlem af bestyrelsen i Danske Medier Research.
Medlem af bestyrelsen i Pressens Uddannelsesfond.
Forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård, Dansk Journalistforbund.
Medlem af bestyrelsen i Fællesforeningen Copydan.
Formand for Dansk Journalistforbund.
Formand for AJKS (A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog).
Formand for DJ’s ophavsretsfond.
Næstformand for International Media Support.
Medlem af Akademikerne´s bestyrelse.
Præsident for the European Federation of Journalists.
Ivan Rod, Danske Kulturtidsskrifter.
Morten Olsen, Dansk Komponistforening.
Fotograf Peter Thornvig, Dansk Journalistforbund – Fotograferne.
Formand for bestyrelsen i Copydan BilledKunst og medlem af bestyrelsen i Fællesforeningen Copydan.
Formand for bestyrelsen i ”Den Erhvervsdrivende Fond Image2Use”.
Formand for DJ:Fotografernes bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen for Journalisternes Feriefond.
Medlem af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.
Medlem af DJ´s Ophavsretsfonden.
Professor, ph. D. Morten Rosenmeier, Akademikerne.
Formand for UBVA.
Formand for Dansk Selskab for Ophavsret.
Medlem af bestyrelsen af Forfatternes Forvaltningsselskab.
Medlem af bestyrelsen af Gramex.
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Foreningsoplysninger (fortsat)
Lasse Lunderskov, Danske Populærautorer.
Medlem af bestyrelsen i Danske Populærautorer (DPA).
Adm. Direktør, ph.d. Marianne Alenius, Foreningen Universitetsforlag i Danmark.
Næstformand i bestyrelsen Foreningen Universitetsforlagene i Danmark.
Vice president i bestyrelsen AEUP (Association of European University Publishers), Paris.
Medlem af bestyrelsen i Museum Tusculanums Forlag.
Medlem af Advisory Board for OAPEN Foundation (Open Access Publishing in European Network),
Amsterdam.
Morten Alfred Høirup, DJBFA - (Komponister og Sangskrivere).
Medlem af bestyrelsen i DJBFA.
Medlem af bestyrelsen i Foreningen Vokalselskabet Glass.
Jesper Bræstrup Karlsen, Danske Dramatikere.
Formand for bestyrelse i Danske Dramatikere.
Næstformand for bestyrelsen i Københavns Musikteater (KMT).
Formand Jan Thielke, Danske Skønlitterære Forfattere (tiltrådt bestyrelsen 27.05.2014).
Medlem af bestyrelsen i Forfatternes Forvaltningsselskab.
Medlem af Statens Kunstfonds repræsentantskab.
Medlem af bestyrelsen i Radiokassen.
Tine Birger Christensen, Dansk Musikforlæggerforening (tiltrådt bestyrelsen 01.04.2014).
Formand for bestyrelsen i Edition Wilhelm Hansen A/S.
Næstformand for bestyrelsen i Dansk Musikforlæggerforening.
Medlem af bestyrelsen i KODA.
Medlem af bestyrelsen i NCB.
Medlem af bestyrelsen i Wilhelm Hansen Fonden.
Medlem af bestyrelsen i Erik Birger Christensens Fond.
Medlem af bestyrelsen i Norsk Musikforlag.
Medlem af bestyrelsen i Børn og Unge i Voldsramte Familier.
Forretningsfører og sekretær Thomas B. Wilckens, Brancheforeningen for Undervisningsmidler (tiltrådt
bestyrelsen 17.09.2014).
Jørgen Andresen, Dansk Musikforlæggerforening (udtrådt af bestyrelsen 01.04.2014).
Inge Lise Hornemann, Danske Skønlitterære Forfattere (udtrådt af bestyrelsen 27.05.2014).
Direktion
Anders Kristian Rasch, direktør
Bankforbindelse
Jyske Bank
Kontonummer 5013 0001 610 003
Revision
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg
Årsmøde
Årsmødet afholdes den 30. april 2015
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