GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT
For anvendelsen af Kulturelle midler fra VISDA
Medlemsorganisationer i VISDA, som modtager Kulturelle midler, skal jf. § 23, stk. 4 i Lov om
kollektiv forvaltning af ophavsret aflægge en årlig gennemsigtighedsrapport om midlernes
anvendelse.
Ved Kulturelle midler forstås dels midler, som er fremkommet ved fradrag i fordelingen til
individuelle rettighedshavere jf. lovens § 14, stk. 4 samt eventuelle individuelt ufordelbare midler,
stk. 8.
Det er den modtagende medlemsorganisation, der har ansvaret for at aflægge
gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af Kulturelle midler jf. VISDA’s vedtægters § 7.2 og
lovens § 23, stk. 7.

Medlemsorganisation:

HK Privat

Udbetalingsår:

2020

Del I

Midler til rådighed

Kr. i alt

1.1

Kulturelle midler modtaget i året

1.2

+ Evt. hensatte midler fra tidligere år

1.3

+/- Renter

1.4

I alt til rådighed for året

280.506
0
0
280.506

(overføres til slutopgørelsen, rubrik. 3.1)

VISDA Visuelle Rettigheder Danmark
Bryggervangen 8 • 2100 København Ø • Telefon: 3544 1491 • mail@visda.dk • www.visda.dk

Penneo dokumentnøgle: UUGBK-YNVYS-PG5E3-3EUWV-1C0D8-GVQAF

som VISDA’s generalforsamling måtte have besluttet overgår til Kulturelle midler jf. lovens § 16,

Del II

Støtteformål

Antal

Kr. i alt

modtagere
2.1

Rejselegater

0

2.2

Arbejdslegater

0

2.3

Studielegater

2.4

Andre legater (beskrivelse vedlægges i bilag 1)

0

2.5

Priser

0

2.6

Støtte til kulturelle projekter

0

2.7

Juridisk bistand til udenretlig tvistløsning og retssager*

2.8

Informationsindsatser og kampagner

2.9

Efteruddannelse

13

35.755

2.10

Konferencer og seminarer

10

10.625

2.11

Varetagelse af rettighedshavernes ophavsretlige

9.500

152.500
100

0

interesser
2.12

Anvendt i alt til godkendte formål i året

208.480

(overføres til slutopgørelsen, rubrik 3.2)
*) Samarbejdsaftalen med Peter Schønning omfatter adgang til juridisk hjælp ved tvist og løbende
rådgivning, samt foredrag om ophavsret på uddannelsesinstitutioner og for rettighedshavere.
Bemærk at alle støttebeløb på over 25.000 kr. til enkeltpersoner skal angives i bilag 2.
Del III

Slutopgørelse

Kr. i alt

3.1

I alt til rådighed for året (fra rubrik 1.4)

280.506

3.2

- Anvendt i alt til godkendte formål i året (fra rubrik 2.12)

3.3

- Administration

-15.250

3.4

- Evt. hensat til næste år

-56.776

Afstemning (skal give nul)

-208.480

0

VISDA’s bestyrelse har det lovpligtige tilsyn med anvendelsen af VISDA’s kulturelle midler. Såfremt
VISDA’s bestyrelse ønsker det, er medlemsorganisationen forpligtet til at fremlægge dokumentation
for de støttetildelinger, som er angivet i rapporten og bilagene.

For medlemsorganisationen:
Dato:

Underskrift
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BILAG 1 – ANDRE LEGATER
Hvis medlemsorganisationen har anvendt Kulturelle midler til andre legater end rejse, studie eller
arbejdslegater, angives disse i rubrik 2.4 og beskrives uddybende her.

Antal modtagere

Beløb
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Type af legat / formål

VISDA Visuelle Rettigheder Danmark
Bryggervangen 8 • 2100 København Ø • Telefon: 3544 1491 • mail@visda.dk • www.visda.dk

BILAG 2 – STØTTEBELØB OVER 25.000 KR.
Her skal der oplyses om enkeltpersoner, sammenslutninger, foreninger eller organisationer, som
har modtaget støttebeløb på over 25.000 kr.
Formål

Beløb

Peter Schønning

Løbende rådgivning, foredrag

97.500

Peter Schønning

Sag om manglende kreditering

55.000
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Modtager

Den uafhængige revisors erklæring på gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af Kulturelle midler fra VISDA
Til HK Privat (medlemsorganisationen) og VISDA
Vi har udført review af gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af Kulturelle midler fra VIDSA for medlemsorganisationen for perioden 1. januar - 31. december 2020. Gennemsigtighedsrapporten for anvendelsen af
kulturelle midler fra VISDA er udarbejdet i henhold til Manual for administration og anvendelse af Kulturelle

Denne erklæring afgives, idet medlemsorganisationen har modtaget kr. 280.508 i Kulturelle midler i perioden
1. januar - 31. december 2020.
Ledelsens ansvar for gennemsigtighedsrapport for anvendelse af Kulturelle midler fra VISDA
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af Kulturelle midler fra
VIDSA, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Manual for administration og anvendelse af
Kulturelle midler fra VISDA.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af Kulturelle midler fra VIDSA uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om gennemsigtighedsrapporten for anvendelsen af Kulturelle midler fra VIDSA. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af
historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os
grund til at mene, at gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af Kulturelle midler fra VIDSA som helhed
ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Manual for administration og anvendelse af Kulturelle midler fra VISDA. Denne standard kræver også, at vi overholder etiske krav.
Et review af gennemsigtighedsrapporten for anvendelsen af Kulturelle midler fra VIDSA i overensstemmelse
med den internationale standard om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset
sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært omfatter forespørgsler til ledelsen og andre i medlemsorganisationen, hvor dette måtte være relevant, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det
opnåede bevis.
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midler fra VISDA.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter
de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om gennemsigtighedsrapporten for anvendelsen af kulturelle midler fra VISDA.
Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at
gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af Kulturelle midler fra VIDSA, for perioden 1. januar - 31. december 2020, ikke giver et retvisende billede af medlemsorganisationens administration og anvendelse af Kulturelle midler fra VISDA samt er udarbejdet i overensstemmelse med Manual for administration og anvendelse
af Kulturelle midler fra VISDA.

grænsning i distribution og anvendelse
Gennemsigtighedsrapporten for anvendelsen af kulturelle midler fra VISDA er udarbejdet for at hjælpe medlemsorganisationen med at opfylde VISDAs krav. Som følge heraf kan Gennemsigtighedsrapporten for anvendelsen af kulturelle midler fra VISDA være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for medlemsorganisationen og VISDA og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

København, den 18. maj 2021
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Martin Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34149

2897GR-211502854
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Fremhævelse af forhold i gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af Kulturelle midler fra VIDSA – be-

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Martin Pedersen
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