
 
Til beslutning på Kodas generalforsamling den 23. april 2018 
 

Avance fra salg af ejendomme indstilles anvendt til investeringer i IT 
 
Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender anvendelse af avance fra salg af 
ejendomme til investeringer i IT i perioden 2018-2022 
 
Koda solgte i 2013 sine ejendomme på Gråbrødre Torv og Landemærket i forbindelse med flytning 
til den nuværende adresse på Lautrupsgade. Ved salget af ejendommene blev der for begge 
konstateret en værdi, udover den værdi der fremgik af regnskaberne. Merværdien er skabt over en 
periode på 30-40 år. Selvom værdien principielt kan siges at tilkomme rettighedshaverne, er det 
som følge af den lange periode vanskelig at bestemme hvilke rettighedshavere værdien tilkommer. 
 
Bestyrelsen har på denne baggrund fået afdækket mulighederne for at anvende avancen på anden 
vis, og på en måde så den kommer rettighedshaverne til gode, uden at der dog sker individuel 
fordeling blandt disse. 
 
Avancen udgør, efter fradrag af avanceskat, opløsning af hensatte ejendomsopskrivninger og 
modregning af visse aktiver 12,8 mio. kr.  
 
Bestyrelsen har i forbindelse med fastlæggelsen af Kodas strategi for 2017-22 samt udarbejdelse 
og godkendelse af budget for 2018 besluttet, at anvende avancen til investeringer i IT. 
 
Baggrunden er, at Koda i de kommende år står overfor en nødvendig teknologisk oprustning. 
Denne skal sikre, at Koda kan effektivisere sin indkrævning, medlemsservice og udbetaling på et 
marked under hastig forandring, hvor nye teknologier kommer til at forandre vilkårene for 
musikbranchen og for forvaltningen af komponister og sangskriveres rettigheder.  
 
Det omfatter blandt andet udviklingen af en ny hub, systemer der kan understøtte hurtigere 
udbetaling, mobile services til medlemmerne mv. 
 
Den konkrete udmøntning af rammen på i alt 12,8 mio. kr. vil blive godkendt af bestyrelsen, når der 
fra Kodas ledelses side foreligger indstillinger til konkrete investeringer. 
 
Jf. Kodas vedtægt § 11 stk. 1 træffer Kodas bestyrelse, inden for de rammer der er fastsat af 
generalforsamlingen, beslutning om anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles.  
 
Da der er tale om anvendelsen af et substantielt beløb over en årrække, ønsker bestyrelsen 
generalforsamlingens opbakning til at beløbet disponeres til investering i IT. 


