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INTERNATIONAL REPRÆSENTATION

186 Forvaltningsselskaber

86 Gensidighedsaftaler
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HVAD GØR KODA FOR MIG I 
UDLANDET? 

14Koda presentation

 Blandt de mest aktive på udlandsområdet

 Daglig kontakt og afdækning af fordelingsregler, praksis, evt fejl og mangler

 Sikrer penge fra udlandet og videresender dem til medlemmerne 

 Kontrol af andel og rettighedshaver 



FÅR JEG PENGE FOR ALLE 
FREMFØRELSER I UDLANDET? 

15Koda presentation

NEJ… DESVÆRRE 
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FÅR JEG PENGE FOR ALLE 
FREMFØRELSER I UDLANDET? 

18Koda presentation

NEJ… DESVÆRRE 

 Fx lokalradio/TV og satellitkanaler bliver ofte udbetalt via stikprøver

 Nogle ophavsretsselskaber betaler ikke for internet, bio, reklamer og filmfestivaler



JEG BLIVER SPILLET I UDLANDET. 
HVOR MANGE PENGE FÅR JEG? 

19Koda presentation

 Mange forhold påvirker beløbets størrelse 

 Musikkens varighed, antal lyttere/seere, musiktype, tidspunkt på dagen, 

lokalradio/TV eller national radio/TV 

 Beløbet vil variere fra år til år.



HVORNÅR FÅR JEG PENGE FRA 
UDLANDET? 

20Koda presentation

 Ophavsretsselskaber sender penge årligt, halvårligt, flere går mod kvartalsbetaling

 Vi modtager penge fra udlandet ca. 6-18 måneder efter afspilning

 Vi bestræber os på at udbetale ved førstkommende udbetaling



REKLAMATION FOR MANGLENDE 
UDBETALING? 

21Koda presentation

 Vi kan reklamere i op til 3 år

 Udbetaler vi penge i sommeren 2016, kan du reklamere frem til sommeren 2019



TAGER KODA GEBYR AF 
UDLANDSINDTÆGTEN? 

22Koda presentation

NEJ… 

 Penge fra udlandet, sendes ubeskåret videre til dig 

 Ophavsretsselskab tager allerede en administrationsprocent



KENDER KODA ALLE FREMFØRELSER 
AF DANSK MUSIK I UDLANDET? 

23Koda presentation

NEJ… DESVÆRRE 

 Ophavsretsselskabet har overblik over hvad der spilles, som Koda gør det for DK

 Musikbrugere fortæller deres lokale ophavsretsselskab, hvad de spiller af musik

 Viden om hvad der spilles af dansk musik i udlandet ligger i den data der følger 

pengene, performance data vi køber og ikke mindst info fra Kodas medlemmer



SKAL JEG SENDE OPLYSNINGER OM 
MINE FREMFØRELSER I UDLANDET? 

24Koda presentation

JA, ISÆR KONCERTER 

 Det gør du som med koncerter i Danmark, på Mit Koda, hvor du kan angive land 

 Ikke nødvendigt at sende oplysninger om andre slags fremførelser. Læs mere 

om de enkelte udlandsområder på Kodas hjemmeside

 Tjek altid din udbetaling og kontakt os, hvis du oplever fejl

https://mit.koda.dk/login
http://www.koda.dk/medlem/udbetaling/her-far-du-udbetaling-fra/udland/udbetalingsomrader-i-udlandet/tv


BØR JEG MELDE MIG IND I FLERE 
OPHAVSRETSSELSKABER? 

25Koda presentation

 Fremførelser i udlandet behandles efter samme regler, som ophavsretsselskaber 

benytter overfor egne medlemmer

 Du modtager samme beløb, hvis din musik spilles i USA, uanset om du er medlem af 

Koda eller af det amerikanske ophavsretsselskaber ASCAP eller BMI

 Det kan være relevant at flytte medlemskab, fx hvis man flytter til et andet land, eller 

modtager størstedelen af sin indtægt fra et enkelt land



Skift kassefarve 

1. Klik på den 

3. Vælg fra de viste 

Placer markøren 

ved Punkt 

>Skift farve ved Farveknap 

KODA MODTOG 84 MIO KR I 2017

Koda prEsentation 12

 10% af samlet omsætning

 25% af udbetaling til medlemmer

 Vækst på 56% på 3 år og 76% på 5 år.

 Fordelt på 200.000 værker

 80% indtægt på 3% værker 

følsom indtægt

fokus på hits



27Koda presentation



Husk at melde dig ind i Koda
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