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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2020 for Koda-Dramatik. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, 
Koda-Dramatik's vedtægter samt Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, § 23, stk. 5. Vi anser den valg-
te regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder 
endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme 
for 2020. 

Årsregnskabet indstilles til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling. 

København, den 26. maj 2021 

Direktion 

Gorm Arildsen 

Bestyrelse 

Niels Marthinsen Loui Tårnqvist 

Jacob Morild Søren Krogh 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til Koda-Dramatik's bestyrelse 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar — 31. december 2020 i overensstemmelse årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse 
A, Koda-Dramatik's vedtægter samt Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, § 23, stk. 5. 

Vi har revideret årsregnskabet for Koda-Dramatik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter 
("regnskabet"). 

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 nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. 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. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, Koda-Dramatiks's vedtægter og som 
opfylder kravene i Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, § 23, stk. 5. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte drif-
ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, med mindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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 yderligere 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 brugerne træffer på grundlag af 
regnskabet. 

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 professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyl-
des 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 væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-
falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion 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 regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat 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 revisionspå-
tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er 
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 
er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

København, den 26. maj 2021 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 7712 31 

Ulrik Ræbild Anders Røjleskov 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
m11e33262 m11e28699 
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Regnskabspraksis 

Årsregnskabet for Koda-Dramatik for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for regnskabsklasse A og følgende regnskabspraksis. Den anvendte regnskabspraksis er 
uændret i forhold til året før. 

Årsregnskabet for 2020 er aflagt i DKK. 

Resultatopgørelsen 

Generelt om indregning og måling 

Honorar indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at det indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-
skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-
mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forenin-
gen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå for-
eningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelsen 

Musikvederlag 

Koda-Dramatik's musikvederlag resultatføres efter faktureringsprincippet, når opførelsen af værket er 
sket inden balancedagen og Koda-Dramatik på vegne af medlemmerne har erhvervet ret til indtægten, og 
indtægten kan opgøres pålideligt. 

Adrninistrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til gager, møder og anden administration af for-
eningen. 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter indeholder renter og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. 

pwc 
5 



Regnskabspraksis 

Skat 

Skat af årets resultat indregnes i medlemsforeningens årsregnskab efter bestemmelserne for branchefor-
eninger. 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålyden-
de værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af eventuelle forventede tab efter fastlagte 
principper baseret på foreningens erfaringer fra tidligere år og på baggrund af en individuel vurdering af 
de enkelte tilgodehavender. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året opdelt på indbetalinger, drifts- og 
investeringsaktivitet og udbetalinger, årets forskydning i likvider og værdipapirer ved årets begyndelse 
og slutning. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Musikvederlag 

Musikvederlag i alt 

Årets distribution til rettighedshavere 

Note 2020 2019 

 

DKK 

1.659.506 

DKK 

3.171.772 

 

1.659.506 

-1.472.065 

3.171.772 

-2.742.724 
Dispositionsfond 2 149.404 -122.043 

Resultat før omkostninger mv. 

 

336.845 307.005 

Administrationsomkostninger 4 -304.390 -306.051 

Resultat før renter 

 

32.455 954 

Finansielle poster 

 

-32.455 -954 

Årets resultat før skat 

 

0 0 

Selskabsskat 

 

0 0 

Årets resultat 

 

0 0 
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Balance 31. december 

Aktiver 

 

Note 2020 2019 

 

DKK DKK 

Andre tilgodehavender, Koda 

 

101 0 
Likvide midler 

 

5.386.606 5.683.964 

Aktiver 

 

5.386.707 5.683.964 

Passiver 

   

Dispositionsfond 2,3 294.941 3.672.265 

Skyldige, medlemmer 5 0 0 
Skyldige omkostninger 

 

25.375 21.250 
Mellemregning, Koda 

 

3.000.000 

 

Uafregnede beløb 6 2.066.391 1.990.449 

Gæld 

 

5.091.766 2.011.699 

Passiver 

 

5.386.707 5.683.964 
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Pengestrømsopgørelse 

Indbetalinger musikvederlag indland: 

2020 2019 

DKK DKK 

Årets musikvederlag indland 1.659.506 3.171.772 

 

1.659.506 3.171.772 

Driftsudbetalinger: 

  

Årets administrationsomkostninger -304.390 -306.051 

Ændring i tilgodehavender -101 760.195 

Ændring i kreditorer 4.125 -17.349 

 

-300.366 436.795 

Finansielle poster: 

  

Finansielle poster, netto -32.455 -954 

 

-32.455 -954 

Udbetalinger til individuel fordeling: 

  

Udbetalte legater og priser -465.750 -398.265 

Årets udbetaling til medlemmerne -1.158.293 -2.748.069 

 

-1.624.043 -3.146.334 

Årets likviditetsvirkning -297.358 461.279 

Likvider primo 5.683.964 5.222.685 

Likvider ultimo 5.386.606 5.683.965 
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294.941 3.672.265 

187.441 429.048 
-32.455 -954 

154.986 428.094 

-304.390 -306.051 

-149.404 122.043 

Noter til årsregnskabet 

2020 2019 

DKK DKK 

Musikvederlag 

Musikvederlag, fordeles således: 

Revyer 
Retransmission 

Teater 
Arkivpakke II 

10.387 
893.309 

746.463 

9.347 

605.633 

770.699 

820.673 

974.767 

1.659.506 3.171.772 

2 Dispositionsfond 

Dispositionsfond 1. januar 

Overført resultat 
Udbetalte legater og priser 

Overførsel af uafregnede retransmission og revy 
Ekstraordinær afregning til medlemmerne 

3.672.265 3.463.618 

-149.404 122.043 
-465.750 -398.265 
237.830 484.869 

-3.000.000 o 

    

Dispositionsfond 31. december 

3 Overført resultat til dispositionsfond 

Musikvederlag provisioner 

Finansielle poster, netto 

Indtægter 

Administrationsomkostninger (note 4) 

Overført resultat til dispositionsfond 31. december 

4 Administrationsomkostninger 

Personaleomkostninger o o 
Bestyrelseshonorarer -22.224 -22.224 
Revisionshonorar og regnskabsmæssig assistance -34.125 -36.250 
Gebyrer, møder mv. -4.291 -3.827 
Administrationsgodtgørelse til Koda -243.750 -243.750 

-304.390 -306.051 

Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse 22.224 22.224 
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Noter til årsregnskabet 

2020 2019 

DKK DKK 

5 Skyldige medlemmer 

Skyldige medlemmer 1. januar o o 
Årets tilgang efter processering 1.158.293 2.748.069 
Årets udbetaling til medlemmerne -1.158.293 -2.748.069 

Skyldige medlemmer 31. december 0 

  

    

Heraf udgør musikvederlag til direktion og bestyrelsen 

6 Uafregnede beløb 

Uafregnede beløb i. januar 
Årets distribution til rettighedshavere 

Overførsel af uafregnede retransmission og revy til 
dispositionsfonden 

Årets afregninger overført til medlemmer 

34.092 8.872 

1.990.449 2.480.663 
1.472.065 2.742.724 

-237.830 -484.869 
-1.158.293 -2.748.069 

Uafregnede beløb 31. december 2.066.391 1.990.449 
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