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 midler, som er fremkommet ved fradrag i fordelingen til individuelle
rettighedshavere jf. lovens § 14, stk. 4 samt eventuelle individuelt ufordelbare midler, som VISDA’s
generalforsamling måtte have besluttet overgår til Kulturelle Midler jf. lovens § 16, 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:

Danske Kunsthåndværkere & Designere

Udbetalingsår:

2021

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

3360
379
0

(overføres til slutopgørelsen, rubrik. 3.1)
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3739

Del II

Støtteformål

Antal

Kr. i alt

modtagere
2.1

Legater

2.2

Stipendier

2.3

Priser og anerkendelser

2.4

Udstillinger

2.5

Uddannelse

2.6

Andre kulturelle formål (fyldestgørende beskrivelse
vedlægges)

2.7

Varetagelse af rettighedshavernes ophavsretlige
interesser

2.8

Juridisk bistand til udenretlig tvistløsning og retssager

2.9

Konferencer og seminarer

2.10

Kommunikation om ophavsret

2.11

Annoncering omkring Kulturelle Midler og
ansøgningsmuligheder

2.12

Anvendt i alt til godkendte formål i året

0

(overføres til slutopgørelsen, rubrik 3.2)
Bemærk at alle støttebeløb på over 25.000 kr. til enkeltpersoner, sammenslutninger, foreninger,
organisationer eller projekter, skal angives i bilag 1.
Del III

Slutopgørelse

Kr. i alt

3.1

I alt til rådighed for året (fra rubrik 1.4)

3.2

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

0

3.3

- Administration

0

3.4

- Evt. hensat til næste år

3739

Afstemning (skal give nul)

0,00

3739

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: 25. januar 2022

Underskrift

Danske Kunsthåndværkere & Designere

