
COPYDAN VERDENS TV 
FORMULAR FOR REVISION EFTER MEDLEMSBESLUTNINGENS ("MB") PKT. 3 
ERKLÆRING 2018-VEDERIAG OPKRÆVET Af- COPYDAN VERDENS lV I REGNSKABSÅRET 2017 

l. Medlemsorganisation: Dansk Filmfotograf Forbund 

Modtagne rettighedsvederlag fra Copydan Verdens TV 

2. Fordeling og anvendelse af vederlag (sæt X) 

2.1. Medlemsorganisationen fordeler vederlag fra Copydan Verdens TV: 

2.2. Medlemsorganisationen fordeler visse vederlag fra Copydan Verdens TV selv, mens andre vederlag fordeles af en 

anden organisation: 

2.3. Medlemsorganisationen fordeler ikke men anvender vederlag fra Copydan Verdens TV (fx SKU-midler): 

2.4. Medlemsorganisationen hverken fordeler eller anvender vederlag fra Copydan Verdens TV: 

2a. Såfremt der ikke fordeles vederlag fra Copydan Verdens lV skyldes dette (sæt X) 

2.a.1. Medlemsorganisationen har ikke andel i en fordelingsnøgle i Copydan Verdens TV: 

2.a.2. Medlemsorganisationen har overladt fordelingen til en anden enhed: 

□
□
□

□
□

3. Beskrivelse af hvor og hvordan fordeling sker, såfremt den ikke sker gennem medlemsorganisationen: 
Såfremt medlemsorganisationen har en andel i en fordelingsnøgle i Copydan Verdens TV, men har overladtvaretagelse af hele eller en del af fordelingen til en anden 

enhed, beskrives dette overordnet nedenfor. 

Den enhed som medlemsorganisationen har overladt fordelingen til er: 

Navn: 

CVR nr.: 

Hjemmeside: 



4. Overenstemmelse af fordeling og anvendelse med medlemsbeslutningen (MB pkt. 3.2.a) (sæt X) 
Medlemsorganisationer har gensidigt forpligtet sig efter medlemsbeslutningen til at efterleve en række politikker for fordeling og anvendelse af 

rettighedsvederlag fra Copydan AV-foreningernne. Uagtet om medlemsorganisationen selv fordeler rettighedsvederlag eller har overladt dette til en anden 

enhed, er medlemsorganisationen principielt ansvarlig for at kravene er opfyldt, for så vidt angår midler som organisationen har fået tildelt fra Copydan 
Verdens TV på baggrund af sine medlemmer. Opfyldelsen af kravene kan dog ske gennem den fordelende enhed. 

4.1. Medlemsorganisationen har sikret, at fordeling og anvendelse af rettighedsvederlag, der tilkommer 

organisationens medlemmer, er sket i overensstemmelse med politikkerne for fordeling i MB pkt. 1: 

S. Forpligtelser efter lov om kollektiv forvaltning (MB pkt. 3.2.b) (sæt X) 
Der følger en række forpligtelser for en medlemsorganisation efter lov om kollektiv forvaltning. Uagtet om medlemsorganisationen selv fordeler 

rettighedsvederlag eller har overladt dette til en anden enhed, er medlemsorganisationen efter loven ansvarlig for at kravene er opfyldt, for så vidt angår midler 
som organisationen har fået tildelt fra Copydan Verdens TV på baggrund af sine medlemmer. Opfyldelsen af kravene kan dog ske gennem den fordelende enhed. 

5.1. Medlemsorganisationen har sikret, at rettighedshaverne har haft mulighed for at træffe beslutningerne om 

forvaltningen af deres rettighedsvederlag jf. kapitel 3 (§§ 10-16) i lov om kollektiv forvaltning: 

5.2. Medlemsorganisationen har sikret at fordeling og tildeling af rettighedsvederlag som tilkommer 

medlemsorganisationens rettighedshavere er sket i overensstemmelse med§§ 15-16 i lov om kollektiv forvaltning: 

5.3. Medlemsorganisationen og/eller den enhed der fordeler på vegne heraf, har udarbejdet en gennemsigtighedsrapport 

med de oplysninger der kræves jf. § 23 i lov om kollektiv forvaltning: 

5.4. Medlemsorganisationen har jf.§ 23, stk. 7 i lov om kollektiv forvaltning sikret, at gennemsigtighedrapporten er gjort 

offentligt tilgængelig på organisationens hjemmeside, herunder i tilfælde for fordelingen og udarbejdelsen af selve 

rapporten varetages af en anden enhed: 

Link til offentligt tilgængelig gennemsigithedsrapport: 

S.S. Medlemsorganisationen har jf. § 1, stk. 7 i lov om kollektiv forvaltning sikret, at rettighedshaverne har haft 

mulighed for at godkende gennemsigtighedsrapporten: 

5.6. Medlemsorganisationen har sikret, at rettighedshavere, der har fået tildelt eller fordelt rettighedsvederlag, 

mindst én gang i løbet af året har fået stillet oplysninger jf.§ 19, stk. 1 i lov om kollektiv forvaltning til rådighed: IX] 

6. Oplysninger om andele af fordelte rettighedsvederlag fra Copydan Verdens TV (MB pkt. 
3.2.c-g) 
Med henblik på revisors årlige rapport om medlemsorganisationernes aktiviteter i forhold til vederlag modtaget fra Copydan Verdens TV efter MB pkt. 3.1., skal 

medlemsorganisationerne redegøre for en række oplysninger om det fordelte vederlag. Uagtet om medlemsorganisationen selv fordeler vederlag eller har 

overladt dette til en anden enhed, er medlemsorganisationen principielt ansvarlig for at revisor får stillet oplysningerne til rådighed, for så vidt angår midler som 

organisationen har fået tildelt fra Copydan Verdens TV på baggrund af sine medlemmer. Udfyldelsen af oplysningerne kan dog udføres af den fordelende enhed. 



Oplysning Andel 

6.1. Årets administrationsprocent (MB pkt. 3.2.c), beregnet individuelt pr. 
17,6 % 

Copydan forening, som 

Omkostninger til administration i året • 100 

Udbetalt vederlag i året 

6.2. %-andelen af udbetalt vederlag i året, udbetalt til individuelle retlig- 
100 % 

hedshavere (MB pkt. 3.2.d), beregnet individuelt pr. Copydan forening, som: 

Udbetalt vederlag til individuelle rettighedshavere i året • 100 

Udbetalt vederlag i året 

6.3. %-andelen af udbetalt vederlag i året, der er anvendt til sociale, 
5,5 % 

kulturelle eller uddannelsesmæssige formål (MB 3.2.e), beregnet individuelt 
pr. Copydan forening, som: 

Udbetalt til SKU formål i året • 100 

Udbetalt vederlag i året 

(Udfyldes kun for egne gensidighedsaftaler) 
0% 

6.4. %-andelen af udbetalt vederlag i året, der er udbetalt til udenlandske 
organisationer (MB 3.2.f), beregnet individuelt pr. Copydan forening, som: 

Udbetalt til udenlandske organisationer i året • 100 

Udbetalt vederlag i året 

6.5. %-andelen af udbetalt vederlag i året, der er udbetalt direkte til 
0,5 % 

udenlanske rettighedshavere (MB 3.2.g), beregnet individuelt pr. Copydan 
forening, som: 

Udbetalt til udenlandske rettighedshavere i året • 100 

Udbetalt vederlag i året 

7. Medlemorganisationen erklærer hermed, at de anført oplysningerne er sandfærdige og retvisende 

Janwe;ncke2g/gfq _ Ì~ 
Dato/ Underskrift7 ~ éf!" 


