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Ledelsespåtegning

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. maj 2017

Bestyrelse

Katja Holm Morten Madsen Thomas Søemod
formand

Mette Marckmann Hassan Preisler

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver,
finansielle stilling og pengestrømme pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Filmex.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Filmex

Konklusion

Grundlag for konklusion 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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 årsregnskabet, uanset 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 sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.

Vi har revideret årsregnskabet for Filmex for regnskabsåret 1. januar - , der omfatter resultatopgørelse,
balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af virksomheden 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.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Søborg, den 31. maj 2017

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Cvr.nr. 32 89 54 68

Lise Foss Nielsen
Statsautoriseret revisor

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

•      Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
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 virksomhedens
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 årsregnskabet 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 virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.

•      Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

•      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 virksomhedens 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.
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Foreningens navn Filmex
Tagensvej 85
2200 København N

CVR-nr. 19 03 52 04
Kommune: København

Bestyrelse Katja Holm (formand)
Morten Madsen
Thomas Søemod
Mette Marckmann
Hassan Preisler

Revision Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

Pengeinstitut Nordea

Foreningsoplysninger
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Ledelsesberetning

Der er i 2016 indkommet samlet ca. 105 millioner kr., hvilket er lidt højere end i 2015.

Fra Copydan KulturPlus er der indkommet 2,2 millioner, som vedrører 2015. 

Der er indkommet ca. 3,1 millioner kr. fra Copydan AVU. 

På Film og TV området er der indkommet ca. 21,2 millioner kr.

Der er ikke i 2016 afvist udstedelse af licens, jf. § 52 a, stk. 5, i lov om ophavsret.

Filmex ejer eller kontrollerer ingen enheder, hverken direkte/indirekte, helt eller delvis.

Nettoomkostningerne og omkostningsprocenten betragtes som tilfredsstillende. Det må forventes, at
omkostningsprocenten vil variere fremover, da der kan være store udsving i indkomne rettighedsmidler 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
foreningens finansielle stilling.

Filmex har i 2016 udbetalt i alt 112.913 kr. til bestyrelsesmedlemmer i kraft af deres status som
rettighedshavere i Filmex.

Fra Copydan VerdensTV er der indkommet ca. 79,1 millioner kr. mod 59,9 millioner i 2015 (afvigelsen
skyldes periodeforskydninger og modtagelse af hensatte midler for tidligere år fra Copydan).

Der er i 2016 indkommet 1,4 millioner kr. fra udlandet (i kabel og båndkopivederlag), hvilket er en effekt
af de senere års indgåede gensidighedsaftaler. 

Der blev i 2016 fordelt ca. 85,6 millioner kr. individuelt og til organisationerne til kollektive og individuelle 
formål.

De samlede omkostninger inkl. finansielle poster er i 2016 på 3,0 millioner kr. Der er nettoomkostninger
på 5,3 millioner kr. og nettofinansielle indtægter på 2,3 millioner kr. 

Omkostningsprocenten er i 2016 på 5,0% som i 2015. Omkostningsprocenten er beregnet, som
forholdet mellem nettoomkostninger og indkomne rettighedsmidler.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

Note 2016 2015

kr. kr.

Kabel-tv 1 79.128.816 59.851.966
Båndkopi, individuel andel 2 2.217.772 4.589.018
AVU midler 3.099.304 2.661.018
TV til Søfarende og Forsvaret 0 1.231.775
Spillefilm 6.628.651 5.122.662
TV og DVD-produktioner 14.605.064 23.520.518

Indkomne rettighedsmidler 105.679.607 96.976.957

Administrationsomkostninger 3 -3.995.362 -3.970.018
4 -3.036.416 -2.892.075

Afskrivninger 0 0
1.722.966 1.953.677

Omkostninger -5.308.812 -4.908.416

Finansielle indtægter 5 2.527.112 798.234
Finansielle udgifter 6 -198.345 -1.274.958

Årets resultat 102.699.562 91.591.817

Forslag til disponering
Årets resultat 102.699.562 91.591.817
Midler til fordeling overført fra sidste år 79.418.124 77.638.057

182.117.686 169.229.874

Der er disponeret således
Fordelt 85.682.794 89.811.750
Rest, der overføres til næste år 96.434.892 79.418.124

182.117.686 169.229.874

Personaleomkostninger

Modtagne administrationsbidrag
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Balance pr. 31. december 2016

Note 2016 2015

kr. kr.

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER
Inventar og IT-udstyr 7 0 0

Anlægsaktiver i alt 0 0

OMSÆTNINGSAKTIVER
Periodiserede renter 512.975 347.569
Periodeafgrænsningsposter 6.000 15.625
Værdipapirer 134.444.575 90.859.355
Likvide beholdninger 14.383.905 6.253.076

Omsætningsaktiver i alt 149.347.455 97.475.625

AKTIVER I ALT 149.347.455 97.475.625
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Balance pr. 31. december 2016

Note 2016 2015

kr. kr.

PASSIVER

HENSÆTTELSER OG RESERVATIONER
Hensættelser og reservationer til senere fordeling 8,9 96.434.892 79.418.124

Hensættelser og reservationer i alt 96.434.892 79.418.124

GÆLDSFORPLIGTELSER

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 349.394 478.799
Mellemregning med rettighedshavere 9.543.252 10.480.631
Forudbetalte tillæg fra filmproducenter til senere fordeling 2.014.064 2.202.895
Forudbetalte vederlag til senere fordeling 33.315.865 2.295.084
Mellemregning med Dansk Skuespillerforbund 1.453.814 1.187.078
Mellemregning med Dansk Skuespillerforbunds Rettighedsafdeling 6.236.174 1.413.014

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 52.912.563 18.057.501

Gældsforpligtelser i alt 52.912.563 18.057.501

PASSIVER I ALT 149.347.455 97.475.625
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2016
2016 2015

kr. kr.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten
Årets resultat 102.699.562 91.591.817
Afskrivninger 0 0
Kursavancer værdipapirer -1.262.585 0
Kurstab værdipapirer 90.963 1.274.958

Pengestrømme før ændring i driftskapital 101.527.940 92.866.775

Ændring i driftskapital:
Periodiserede renter -165.406 -141.012
Periodeafgrænsningsposter 9.625 -15.625
Leverandører af varer og tjenesteydelser -129.405 232.673
Mellemregning med rettighedshavere -937.379 622.942
Forudbetalte tillæg fra filmproducenter til senere fordeling -188.831 930.617
Forudbetalte vederlag til senere fordeling 31.020.781 -8.178.250
Mellemregning med Dansk Skuespillerforbund 266.736 1.143.914
Mellemregning med Dansk Skuespillerforbunds Rettighedsafdeling 4.823.160 -2.983.401
Anden gæld 0 -218

34.699.281 -8.388.360

Pengestrømme fra driftsaktiviteten 136.227.221 84.478.415

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten
Køb af værdipapirer -54.772.500 -54.122.404
Salg af værdipapirer 12.358.902 22.122.053

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten -42.413.598 -32.000.351

Pengestrømme til rettighedshavere
Årets uddelinger -85.682.794 -89.811.750

Pengestrømme til rettighedshavere -85.682.794 -89.811.750

Ændring i likviditet 8.130.829 -37.333.686

Likviditet pr. 1/1 2016 6.253.076 43.586.762

Likviditet pr. 31/12 2016 14.383.905 6.253.076
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Noter
2016 2015

kr. kr.

Note 1 Modtagne Kabel-TV midler
Uddelingsår/regnskabsår 2009 68.695 0
Uddelingsår/regnskabsår 2010 1.092.668 0
Uddelingsår/regnskabsår 2011 2.034.869 183
Uddelingsår/regnskabsår 2012 2.425.995 3.273
Uddelingsår/regnskabsår 2013 9.923.595 516.318
Uddelingsår/regnskabsår 2014 8.845.007 12.800.970
Uddelingsår/regnskabsår 2015 11.514.864 46.531.222
Uddelingsår/regnskabsår 2016 43.223.123 0

79.128.816 59.851.966

Note 2 Modtagne individuelle Båndkopi midler
Uddelingsår/regnskabsår 2013 0 2.910.631
Uddelingsår/regnskabsår 2014 0 2.598.174
Uddelingsår/regnskabsår 2015 2.163.732 -919.787
Uddelingsår/regnskabsår 2016 54.040 0

2.217.772 4.589.018

Note 3 Administrationsomkostninger
Kontorhold* -781.837 -1.025.252
Lokaleomkostninger* -349.770 -363.286
Kontingent herunder udvikling af VRDB2 database -490.605 -644.736
Rejse- og mødeomkostninger -181.099 -233.210
It-omkostninger herunder digitalisering -952.235 -534.794
Revision og regnskabsmæssig assistance -140.000 -130.000
Skattemæssig bistand -75.738 -10.000
Advokat- og konsulentbistand -727.327 -715.409
Forsikringer -5.095 -5.095
Datalister mv. (fordelingsgrundlag) -21.818 -22.800
Filmarkiv -5.492 -3.051
Meddelser -100.000 -105.713
Tryksager -25.936 -29.986
Gebyrer og diverse -138.410 -146.686

-3.995.362 -3.970.018

* I henhold til forvaltningsaftale med Dansk Skuespillerforbund
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Noter
2016 2015

kr. kr.

Note 4 Personaleomkostninger
Lønbidrag mv.* -3.036.416 -2.892.075

-3.036.416 -2.892.075

* I henhold til forvaltningsaftale med Dansk Skuespillerforbund

Note 5 Finansielle indtægter
Bankrenter, netto 0 25.160
Obligationer, renter 1.264.527 773.074
Obligationer, kursavance realiseret 0 0
Obligationer, kursavance urealiseret 1.262.585 0

 2.527.112 798.234

Note 6 Finansielle udgifter
Bankrenter, netto -107.382 0
Obligationer, kurstab realiseret -90.963 -36.797
Obligationer, kurstab urealiseret 0 -1.238.161

-198.345 -1.274.958

Note 7 Materielle anlægsaktiver
Inventar og it-udstyr
Kostpris pr. 1/1 2016 1.783.122 1.783.122
Tilgang 2016 0 0

Kostpris pr. 31. december 2016 1.783.122 1.783.122

Afskrivninger pr. 1/1 2016 -1.783.122 -1.783.122
Afskrivninger 2016 0 0

Afskrivninger pr. 31. december 2016 -1.783.122 -1.783.122

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2016 0 0



 

 

 
Noter

Kabel-tv AVU-midler TV til søfarende Spillefilm
TV og DVD- 
produktion

Båndkopi 
vederlag I alt

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Note 8 Vederlagsarter og deres fordeling

Saldo pr. 1/1 2016 63.719.549 3.336.796 0 2.376.163 6.799.191 3.186.425 79.418.124
Indgået 2016 79.128.816 3.099.304 0 6.628.651 14.605.064 2.217.772 105.679.607
Administrationsbidrag og renter m.v. 3.796.622 148.705 0 0 0 106.406 4.051.733
Bidrag til omkostningsdeling -6.594.379 -254.958 0 0 0 -182.441 -7.031.778

Til disposition 2016 140.050.608 6.329.847 0 9.004.814 21.404.255 5.328.162 182.117.686

Fordelt -52.814.884 -2.571.982 0 -7.515.024 -19.781.862 -2.999.042 -85.682.794

Saldo pr. 31/12 2016 87.235.724 3.757.865 0 1.489.790 1.622.393 2.329.120 96.434.892
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Noter

Kabel-tv AVU-midler TV til søfarende Spillefilm
TV og DVD- 
produktion

Båndkopi 
vederlag I alt

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Note 9 Reservationer og hensættelser

2009 68.695 0 0 0 0 0 68.695
2010 1.092.668 0 0 0 0 0 1.092.668
2011 2.034.869 0 0 0 0 252.853 2.287.722
2012 2.425.995 0 0 0 0 511.088 2.937.083
2013 12.795.689 454.207 0 0 0 461.889 13.711.785
2014 13.512.157 410.971 0 0 0 243.806 14.166.934
2015 14.880.285 489.430 0 0 0 881.476 16.251.191
2016 40.425.366 2.403.257 0 1.489.790 1.622.393 -21.992 45.918.814

87.235.724 3.757.865 0 1.489.790 1.622.393 2.329.120 96.434.892

17

(Uddelingsår/regnskabsår)
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Noter

Note 10  Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling

Indkomne rettighedsmidler

Omkostninger

Omkostninger reduceres for modtagne administrationsbidrag.

Finansielle poster

Materielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Mellemregning med rettighedshavere
Mellemregning med rettighedshavere omfatter fordelte midler til rettighedshavere, der endnu ikke er
udbetalt. 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

IT-udstyr og programmel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen. Denne omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte
tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningerne
foretages over aktivernes forventede brugstid.

Årsrapporten for Filmex for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse A-virksomheder, med de tilpasninger der følger af foreningens særlige forhold. Herudover har
foreningen valgt at udarbejde en ledelsesberetning, en pengestrømsopgørelse og yderligere noter fra en
højere liggende regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

I resultatopgørelsen indregnes rettighedsmidler i takt med, at de modtages, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger.

Andre eksterne omkostninger fordeles på de forskellige vederlagsarter i forhold til deres belastning af
administrationen. Omkostningerne omfatter almene administrationsomkostninger, personaleomkost-
ninger og afskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer m.v.

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

Under indkomne rettighedesmidler indregnes vederlag, der i henhold til overenskomst eller anden aftale
er udloddet fra Copy-Dan, TV- og filmproducenter m.fl. Vederlagene er betaling for udnyttelse af de
udøvende kunstneres rettigheder.
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Noter

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm til rettighedshavere

Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet,
investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydning i likvider og likvider ved årets
begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og
ændring i driftskapital.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Pengestrømme til rettighedshavere omfatter fordelte beløb til rettighedshavere.


