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Undertegnede har dags dato aflagt gennemsigtighedsrapporten for 2016 for Animationssammenslut- 

ningen (ANIS). Gennemsigtighedsrapporten aflægges i overensstemmelse med regnskabsbestem-

melserne i foreningens vedtægter og god regnskabsskik, som foreskrevet i lov om ikke-erhvervsdriv-

ende foreninger samt Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at gennemsigtighedsrapporten giver 

et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsespåtegning

København, den 20. marts 2017

Bestyrelse
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Til bestyrelsen i Animationssammenslutningen (ANIS)

Konklusion

Vi har revideret gennemsigtighedsrapporten for Animationssammenslutningen (ANIS) for regnskabs-

året 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Gennemsigtig-

hedsrapporten udarbejdes efter fondslovens regler om god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende 

foreninger og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 9, samt Lov om kollektiv forvaltning af 

ophavsret.

Det er vores opfattelse, at gennemsigtighedsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regn-

skabsskik for almindelige, ikke-erhvervsdrivende foreninger og den regnskabspraksis, der er beskrevet 

på side 9 samt Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-

mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af gennemsigtigheds-

rapporten”. Vi er uafhængige af foreningen 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 etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse,

at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i gennemsigtighedsrapporten

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 9, hvor anvendt regn-

skabspraksis beskrives.

Ledelsens ansvar for gennemsigtighedsrapporten

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en gennemsigtighedsrapport efter god regnskabsskik i over-

ensstemmelse med fondsloven samt Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Ledelsen har endvidere 

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en gennemsigtig-

hedsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af gennemsigtighedsrapporten er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne 

til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at ud-

arbejde gennemsigtighedsrapporten på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 

ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alter-

nativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Revisors ansvar for revisionen af gennemsigtighedsrapporten

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om gennemsigtighedsrapporten som helhed er uden væ-

sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåteg-

ning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti

for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de y-

derligere 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

beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af gennemsigtighedsrapporten.

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 profes-

sionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i gennemsigtighedsrapporten, uan-

set 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 grundlag for vores

konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er

højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-

sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke

en konklusion om effektiviteten af foreningens 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 gennemsigtighedsrapporten på grundlag af regnskabs-

princippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 

væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 

foreningens 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 gennemsigtighedsrapporten 

eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusio-

ner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-
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tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af gennemsigtighedsrapporten, her-

under noteoplysningerne, samt om gennemsigtighedsrapporten afspejler de underliggende transak-

tioner og begivenheder i overensstemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabs-

praksis.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-

lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om gennemsigtighedsrapporten omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker

ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af gennemsigtighedsrapporten er det vores ansvar at læse ledelsesberet-

ningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med gennem-

sigtighedsrapporten eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde

væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med gennemsigtighedsrapporten. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Godkendt Revisionsaktieselskab

Rødovre, den 20. marts 2017

JS Revision

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

Allan Seiersen

statsaut. revisor

CVR-nr: 37 99 96 87
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Indledning

ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN (ANIS) har som tidligere samlet alle indkomne midler fra 

Copydan i det ordinære regnskab for foreningen. I regnskabet vil både optræde midler allokeret til indi-

viduel fordeling og midler, der vedrører tidligere år eller ufordelbare områder, som kan fordeles kollek-

tivt.

Struktur

ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN (ANIS) er en medlemsorganisation med ca. 250 medlem-

mer inden for genrerne (Animator, 3D Animator, Animatorassistent, Camera-setter, Checker, Compo-

sitor, Dukkebygger, Farvelægger, Farve-styler (Colourstyler), Figurdesigner, Instruktør assistent, Klip-

per (udklipning af tegnede figurer i papir), Line-test fotograf, Lyssætter, Mellemtegner, 3D-Modeller, 

Modellør, Produktionsassistent, Produktionsleder, Render Wrangler, Rentegner, Rigger, Scanner, Set-

bygger, Storyboardtegner, Technical Director (TD), Tegnestueassistent og Xerox-kopist). Foreningens 

bestyrelse består af 6 medlemmer, der er valgt direkte af generalforsamlingen. Organisationen er båret 

af høj grad af frivillighed. Bestyrelsen arbejder ulønnet. Formanden tegner foreningen, og vælges 

blandt bestyrelsesmedlemmerne.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Året der gik

2016 har været underlagt store forandringer i vores praksis, da vi tidligere har fordelt midlerne kollektivt

til stor glæde for hele animationsbranchen. Men som følge af CRM-direktivets implementering i 2016 

har vi som noget nyt været pålagt at arbejde med at udvikle en værks- og rettighedshaverdatabase, som 

kan hjælpe os med at finde og udbetale rettighedsmidler til de individuelle rettighedshavere. Det har 

været, og er, et stort og krævende arbejde, som vi ikke er færdige med og vores midler er af så be-

grænset størrelse, at vi ikke som de større organisationer har mulighed for at bestille og behandle list-

erne fra fx Registration Denmark. Men vi arbejder med opgaven, og har indgået aftale med en søster-

organisation om at få adgang til deres rettighedshaverdatabase mod en betaling, som er langt mere 

rimelig set i forhold til de midler vi modtager. Det drejer sig om midler fra Copydan Verdens Tv, 

Kulturplus, Arkiv og AVU. Ophavsretshaverne fra Kulturplus, Arkiv og AVU er af så begrænset 

størrelse, at det vil være praktisk taget umuligt at foretage en korrekt individuel fordeling til samtlige 

rettighedshavere, uden at midlerne spises op af administrationsomkostninger. Her mener vi, at vi vil 

være tvunget til at bruge midlerne til uddannelsesmæssige kulturelle- eller sociale formål som statueret i 

lov om kollektiv forvaltning. Administrationsudgifterne har for 2016 været af normal størrelse, da vi 

endnu ikke har foretaget individuel fordeling, fordi vi fortsat er i gang med at udvikle vores rettigheds-

middelsudbetalingsmåde. Det sker her i løbet af 2017. Bestyrelsen har derfor valgt først at udbetale 

individuelle vederlag i 2017, når systemet er opbygget og har således hensat midlerne til senere ud-

deling. ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN (ANIS) har i 2016 også uddelt midler fra tidligere 

år (2015 og før) samt ufordelbare restmidler.

Ledelsesberetning
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Fordelingsnøgle

ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN (ANIS) er pt. ved at lægge sidste hånd på systemet for 

individuelle udbetalinger, og har derfor ikke et entydigt svar på, hvilke fordelingsnøgler der endeligt vil 

blive brugt, og med hvilken vægt. I overvejelserne indgår bl.a. følgende nøgler:

• Er det en serie eller et eneværk?

• Værkets længde

• Antallet af gange værket har været vist

• Er der tale om premiere eller genudsendelse

Det vil være på baggrund af visse af ovenstående og eventuelt andre objektive faktorer, at vi vil be-

regne fordelingen af rettighedsmidlerne.

De endelige fordelingsnøgler vil blive vedtaget på bestyrelsesmødet i maj måned, 2017.

Investering og fradrag

Midlerne er placeret på en bankkonto uden yderligere investering. For de individuelt fordelte midler 

laves som udgangspunkt en hensættelse på 7,5 % til imødegåelse af senere krav. Denne procentsats 

skønnes meget lav. Da arbejdet med at finde folk er kompliceret, er vi af den opfattelse, at denne hen-

sættelse bør være større – dog gør direktivet det ikke muligt at lave hensættelsen større. Derudover 

laves der en hensættelse på 10% til sociale og kulturelle formål og en hensættelse på 10 - 20 % til ad-

ministration, som modregnes de faktiske udgifter i forbindelse med administration umiddelbart før ud-

betalingen. Som følge af CRM-direktivet fradrages faktiske omkostninger for det administrative ar-

bejde. Det er et stort og omfattende arbejde holdt op mod størrelsen på de indkomne midler, så general-

forsamlingen er gjort bekendt med, at administrationen i visse år kan overskride 20 %, som tidligere har 

været Copydan-pejlemærket.  Restmidler fra tidligere år end 2016, dvs. midler der vedrører rettigheds-

havere, der har været forsøgt fundet i 3 år og ufordelbare midler til kollektiv fordeling, lægges til Legat-

midler. Legat midlerne annonceres på foreningens hjemmeside, og kan søges af alle ophavsmænd og 

kvinder inden for animationsområdet. Bestyrelsen vælger ud fra de indkomne ansøgninger, hvilke støt-

teformål de mener er mest støtteværdige i forhold til animationsbranchen. Der fradrages faktiske ud-

gifter til administration.

Risikostyring

Der er foretaget hensættelser på 7,5 % til imødegåelse af retmæssige krav fra rettighedshavere.

Ledelsesberetning, fortsat
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Regnskabsgrundlag

Regnskabet er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Kontingentindtægter medtages i resultatopgørelsen efter realisationsprincippet.

Rettighedsmidler indregnes i resultatopgørelsen i henhold til aftaler.

Foreningsskat og udskudt skat

Foreningsskatten er afsat med 22 %.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige saldo-

værdier på anlægsaktiver.

Der beregnes ikke udskudt skat på hensættelser til senere uddelinger.

Balancen

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Inventaranskaffelser under kr. 12.900 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til

nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis
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Note 2016 2015

kr. kr.

Indtægter

Kontingenter 42.600 38.455

Animationsdag 0 -60.800

1 Indtægter, rettighedsmidler 244.829 287.234

287.429 264.889

Udgifter

2 Andre eksterne udgifter 246.392 -225.944

3 Personaleomkostninger 0 246.392 0

Resultat før skat 41.037 38.945

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 41.037 38.945

der foreslås overført til næste år.

Resultatopgørelse for 2016
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Note 31/12 2016 31/12 2015

AKTIVER kr. kr.

Mellemværende, Foreningen af Danske Filminstruktører 1.752 1.283

Tilgodehavender i alt 1.752 1.283

Bankkonti inkl. kassebeholdning 7.193.876 5.487.918

Likvide beholdninger i alt 7.193.876 5.487.918

Omsætningsaktiver i alt 7.195.628 5.489.201

Aktiver i alt 7.195.628 5.489.201

PASSIVER

Kapitalkonto, primo 118.944 79.999

Årets resultat 41.037 38.945

Kapitalkonto i alt 159.981 118.944

4 Omkostningskreditorer 17.250 17.250

Periodiseringer, hensættelser 714.142 0

Mellemværende, rettighedshavere før d. 10/4 2016, jf. specifikation 4.792.367 5.353.007

Mellemværende, rettighedshavere efter d. 10/4 2016, jf. specifikation 1.511.888 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 7.035.647 5.370.257

Gældsforpligtelser i alt 7.035.647 5.370.257

Passiver i alt 7.195.628 5.489.201

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Balance pr. 31/12 2016
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31/12 2016

kr.

Årets resultat 41.037

Reguleringer af renteomkostninger og lignende omkostninger 0

Reguleringer af renteindtægter og lignende indtægter 0

Ændring i driftskapital 0

41.037

Modtagne finansielle indtægter 0

Betalte finansielle omkostninger 0

Pengestrømme vedrørende drift 41.037

Tilgodehavender -469

Periodeafgrænsningsposter 1.665.390

Andre pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet 0

Pengestrømme vedrørende investering 1.664.921

Udbetalt udbytte 0

Betalt udbytte 0

Pengestrømme vedrørende finansiering 0

Ændringer i likvider 1.705.958

Likvider 1/1 2016 5.487.918

Likvider 31/12 2016 7.193.876

Pengestrømsopgørelse pr. 31/12 2016
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2016 2015

kr. kr.

1 Indtægter, rettighedsmidler

AVU-midler 140 4.907

Båndkopi 1.752 2.573

Verdens-TV 220.007 266.007

TV til Søfarende 0 749

TV til Forsvaret 0 1.543

DR-arkiv (tidl. Pakke I + II) 24.221 10.744

Renteindtægter, netto -1.291 711

244.829 287.234

2 Andre eksterne udgifter

Administrationsvederlag 75.000 75.000

Mødeudgifter, herunder bestyrelsesudgifter 71.179 79.773

Kontorartikler, kontingenter m.v. 45.867 30.792

Gebyrer m.v. 4.547 679

Revision 11.875 11.750

Bogføringsmæssig assistance 10.125 13.250

Konsulenthonorar 22.745 0

Database udvikling 0 12.500

Fragt og porto 240 579

Internet 4.814 1.621

246.392 225.944

3 Personaleomkostninger

Gager og lønninger 0 0

Pensioner 0 0

Andre omkostninger til social sikring 0 0

Øvrige personaleudgifter 0 0

0 0

Antal personer beskæftiget i gennemsnit 0 0

Noter
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4 Omkostningskreditorer

Revision og regnskabsmæssig assistance 12.250 12.250

Andre skyldige omkostninger 5.000 5.000

17.250 17.250

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Foreningen har ikke påtaget sig kautions-, garanti- og eller andre forpligtelser end dem der fremgår af 

årsrapporten.
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Praksis for specifikationer

De modtagne rettighedsmidler, i det enkelte regnskabsår, hensættes til fremtidige uddelinger til ret- 

tighedshaverne, efter fradrag af 20% til dækning af administrative omkostninger, som overføres til 

foreningen.

Når der er skabt sikkerhed for, at foreningen ikke modtager krav fra udefrakommende rettigheds-

havere, vil ikke uddelte midler overføres til kollektiv uddeling i takt med de forældes.

AVU-midler

Saldo, primo 354.545

Forrentning i 2016 0 354.545

Båndkopi

Saldo, primo 178.297

Forrentning i 2016 0 178.297

Verdens-TV (tidligere Kabel-TV)

Saldo, primo 2.039.777

Forrentning i 2016 0

2.039.777

Anvendt i 2016 til kollektiv anvendelse, branchedag 87.953

Individuelt udbetalte legater i 2016 472.687 560.640 1.479.137

DR-Arkiv (tidligere pakke I)

Saldo, primo 387.364

Forrentning i 2016 0 387.364

DR-Arkiv (tidligere pakke II)

Saldo, primo 79.927

Forrentning i 2016 0 79.927

TV til Søfarende

Saldo, primo 5.244

Forrentning i 2016 0 5.244

TV til Forsvaret

Saldo, primo 10.805

Forrentning i 2016 0 10.805

transport 2.495.319

Rettighedsmidler (før 10/4 2016)
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Hensatte forpligtelser, 20 % transport 2.495.319

AVU-midler:

Hensættelser for 2011, saldo primo 8.363

Forældede midler til kollektiv uddeling -8.363 0

Hensættelser for 2012, saldo primo 8.826

Forrentning i 2016 0 8.826

Hensættelser for 2013, saldo primo 18.143

Forrentning i 2016 0 18.143

Hensættelser for 2014, saldo primo 560

Forrentning i 2016 0 560

Hensættelser i 2015, saldo primo 9.525

Forrentning i 2016 0 9.525 37.054

Båndkopi:

Henættelser for 2011, saldo primo 4.322

Forældede midler til kollektiv uddeling -4.322 0

Henættelser for 2012, saldo primo 2.771

Forrentning i 2016 0 2.771

Hensættelser for 2013, saldo primo 14

Forrentning i 2016 0 14

Hensættelser for 2014, saldo primo 2.547

Forrentning i 2016 0 2.547

Hensættelser for 2015, saldo primo 2.598

Forrentning i 2016 0 2.598 7.930

transport 44.984 2.495.319
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Verdens-TV (tidligere Kabel-TV): transport 44.984 2.495.319

Hensættelser for 2011, saldo primo 248.987

Forældede midler til kollektiv uddeling -248.987 0

Hensættelser for 2012, saldo primo 299.626

Forrentning i 2016 0 299.626

Hensættelser for 2013, saldo primo 296.275

Forrentning i 2016 0 296.275

Hensættelser for 2014, saldo primo 329.834

Forrentning i 2016 0 329.834

Hensættelser for 2015, saldo primo 186.062

Forrentning i 2016 0 186.062 1.111.797

DR-Arkiv (tidligere pakke I):

Hensættelser for 2011, saldo primo 41.838

Forældede midler til kollektiv uddeling -41.838 0

Hensættelser for 2012, saldo primo 20.921

Forrentning i 2016 0 20.921

Hensættelser for 2013, saldo primo 22.984

Forrentning i 2016 0 22.984

Hensættelser for 2014, saldo primo 24.771

Forrentning i 2016 0 24.771 68.676

DR-Arkiv (tidligere pakke II):

Hensættelser for 2011, saldo primo 9.278

Forældede midler til kollektiv uddeling -9.278 0

Hensættelser for 2014, saldo primo 13.422

Forrentning i 2016 0 13.422 13.422

transport 1.238.879 2.495.319
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transport 1.238.879 2.495.319

TV til Søfarende:

Hensættelser for 2004-2012, saldo primo 1.498

Forrentning i 2016 0 1.498 1.498

TV til Forsvaret:

Hensættelser for 2004-2014, saldo primo 3.086

Forrentning i 2016 0 3.086 3.086 1.243.463

Forældede midler, øremærket til kollektiv anvendelse

Saldo, primo 740.797

Overført fra Verdens-TV vedrørende 2011 248.987

Overført fra AVU-midler vedrørende 2011 8.363

Overført fra Bånd-Kopi vedrørende 2011 4.322

Overført fra DR-Arkiv (tidl. Pakke I) vedrørende 2011 41.838

Overført fra DR-Arkiv (tidl. Pakke II) vedrørende 2011 9.278

1.053.585

Overført til direkte anvendelse 0 1.053.585

4.792.367
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Praksis for specifikationer

Rettighedsmidler indregnes i gennemsigtighedsrapporten, når disse er udbetalt til foreningen.

Midlerne opdeles i rettighedstyper fordelt på rettighedsår.

Der foretages følgende hensættelser:

14 % overføres til foreningen til fordeling af administrative omkostninger.

10 % hensættes til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige krav.

7,5 % hensættes til imødegåelse af krav fra ikke kendte rettighedshavere.

AVU-midler

Afregning Copy Dan i 2016 1.002

Forrentning i 2016 0

1.002

Hens. til soc., kulturelle og uddannelsesformål, 10 % 100

Hensat til ikke kendte rettighedshavere, 7,5 % 75

Overført til forening, 14 % 140 315 687

Båndkopi

Afregning Copy Dan i 2016 12.518

Forrentning i 2016 0

12.518

Hens. til soc., kulturelle og uddannelsesformål, 10 % 1.252

Hensat til ikke kendte rettighedshavere, 7,5 % 939

Overført til forening, 14 % 1.752 3.943 8.575

Verdens-TV

Afregning Copy Dan i 2016 1.571.479

Forrentning i 2016 0

1.571.479

Hens. til soc., kulturelle og uddannelsesformål, 10 % 157.148

Hensat til ikke kendte rettighedshavere, 7,5 % 117.861

Overført til forening, 14 % 220.007 495.016 1.076.463

transport 1.085.725

Rettighedsmidler (efter 10/4 2016)

19



transport 1.085.725

DR-arkiv (tidligere Pakke I + II)

Afregning Copy Dan i 2016 173.009

Forrentning i 2016 0

173.009

Hens. til soc., kulturelle og uddannelsesformål, 10 % 17.301

Hensat til ikke kendte rettighedshavere, 7,5 % 12.976

Overført til forening, 14 % 24.221 54.498 118.511

Hensættelser til ikke kendte rettighedshavere

Overført fra AVU-midler vedrørende 2015 75

Overført fra Bånd-Kopi vedrørende 2015-16 939

Overført fra Verdens-TV vedrørende 2010-2016 117.861

Overført fra DR-arkiv vedrørende 2015 12.976 131.851

Hensættelser til sociale, kulturelle og uddannelsemæssige formål

Overført fra AVU-midler vedrørende 2015 100

Overført fra Bånd-Kopi vedrørende 2015-16 1.252

Overført fra Verdens-TV vedrørende 2010-2016 157.148

Overført fra DR-arkiv vedrørende 2015 17.301 175.801

1.511.888
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