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Ledelsespåtegning
UBVA-medlemmerne har dags dato behandlet og godkendt gennemsigtighedsrapporten for Udvalget til
Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) for regnskabsåret 10. april – 31. december 2016.

Gennemsigtighedsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt lov om kollektiv
forvaltning af ophavsret.

Det er vores opfattelse, at gennemsigtighedsrapporten giver et retvisende billede af UBVA’s aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af UBVA’s aktiviteter og penge-
strømme for regnskabsåret 10. april – 31. december 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, oplysningerne omhandler.

København, den 29. december 2017

Morten Rosenmeier
formand

Kim Kusk Mortensen Anders Holten Johnsen

Bruno Bilde Jørgensen Bent Ole Gram Mortensen Knud-Erik Sabroe

Gregers Steen Gregersen Henning Madsen Jens Dam

Henrik Wulff Christensen Henning Lahrmann Peter Madsen

Mogens Holst Nissen Mette Pust Louise Lohse

Peter Szabo Niels Henrik Gregersen Stine Junge Albrechtsen

Lise Wogensen Bach Lars Klint
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)

Konklusion

Vi har revideret de finansielle oplysninger i gennemsigtighedsrapporten (regnskabet), siderne 7-11 for
Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) for regnskabsåret 10. april – 31. december
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis, samt specifikationer i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Regnska-
bet udarbejdes efter god regnskabsskik, samt lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af UBVA’s aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af UBVA’s aktiviteter og pengestrømme for regn-
skabsåret 10. april – 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse
med god regnskabsskik, samt lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige
af UBVA 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

UBVA har udarbejdet et særskilt årsregnskab for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven. Dette årsregnskab har vi den 7. april 2017 forsynet med en revisionspåtegning.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik,
samt specifikationer i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Ledelsen har endvidere an-
svaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere UBVA’s 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, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvi-
dere UBVA, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en kon-
klusion. 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 regnskabs-
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
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.



Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)
Gennemsigtighedsrapport 2016

4

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
► Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved

væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, 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 kon-
klusion om effektiviteten af UBVA’s 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
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om UBVA’s evne til
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis,
der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold
kan dog medføre, at UBVA ikke længere kan fortsætte driften.

► ·Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteop-
lysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.

København, den 29. december 2017
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Mogens Andreasen
statsaut. revisor
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Oplysninger i henhold til Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

Modtagne Copydan-vederlag

Akademikerne har modtaget følgende beløb fra Copydan-foreningerne, opkrævet i 2016:

Copydan Tekst & Node: 0 kr.

Copydan Verdens TV: 2.346.943 kr.

Copydan AVU-Medier: 670.505 kr.

Copydan Arkiv: 319.174 kr.

Læs mere om, hvad de forskellige former for Copydan-vederlag vedrører, på www.ubva.dk under ”Ud-
lodning af Copydan-midler”.

Akademikerne overlader udlodningen af Copydan-midler til Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt
Arbejde (UBVA). UBVA er et stående udvalg under Akademikerne og varetager akademikerstandens in-
teresser i ophavsretlige spørgsmål. Læs mere på www.ubva.dk.

Aktivitetsrapport

Akademikerne har i 2016 foretaget et udredningsarbejde for at klarlægge, hvilke akademiske ophavs-
mænd der er berettiget til de ovennævnte Copydan-penge, hvilke principper der skal regulere, hvordan
de relevante ophavsmænd identificeres, og hvordan pengene skal fordeles blandt dem. Desuden har
Akademikerne arbejdet på at etablere en medieovervågningstjeneste, der løbende overvåger en række
tv-kanaler med henblik på at identificere medvirkende akademiske eksperter.

Juridisk struktur

Akademikerne er en paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, der organiserer akademisk ud-
dannede i Danmark. Se nærmere www.ac.dk.

Akademikerne er medlem af følgende kollektive forvaltningsorganisationer: Copydan Verdens TV, Copy-
dan Verden TV, Copydan AVU-Medier, Copydan Arkiv og Forfatternes Forvaltningsselskab.

Akademikerne overlader udlodningen af Copydan-midler til Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt
Arbejde (UBVA). UBVA er et stående udvalg under Akademikerne og varetager akademikerstandens in-
teresser i ophavsretlige spørgsmål. Læs mere på www.ubva.dk.

Udlodning af Copydan-penge for 2016 sker i Akademikerne v./UBVA og er ikke udskilt til en særskilt en-
hed.

Selve udbetalingen af pengene til de berettigede personer foretages på Akademikernes vegne af Copy-
dan Tekst & Node.

Tilsyn

UBVAs udlodning af penge foregår under tilsyn fra Akademikernes bestyrelse. Sidstnævnte modtager
intet vederlag eller andre fordele fra UBVA.

Administrationsomkostninger og fradrag til kulturelle, sociale eller uddannelsesmæssige formål

Fordelingen sker efter de fordelingsprincipper, der beskrives på ubva.dk, punktet ”Udlodning af Copy-
dan-midler”, underpunktet ”Udlodning vedr. 2016”. Efter principperne fordeles 2/3 af Copydan-pen-
gene blandt akademiske eksperter, som, efter hvad UBVA har konstateret via medieovervågning, har
leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til udsendelser sendt på en række kanaler. De berettigede aka-
demikere modtager ét samlet beløb, der udgør betaling fra alle de tre nævnte Copydan-foreninger.
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Oplysninger i henhold til Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
Fra beløbet fratrækkes 352.277 kr. i administrationsomkostninger. Heraf går de 207.000 kr. til dæk-
ning af omkostninger forbundet med medieovervågning foretaget i UBVA, mens de resterende 145.277
kr. er betaling til Copydan Tekst & Node, som står for udbetalingen til de enkelte rettighedshavere. Der
foretages ingen fradrag til kulturelle, sociale eller uddannelsesmæssige formål.

1/3 af pengene tilbageholdes med henblik på fordeling blandt akademiske eksperter, som ikke har mod-
taget penge fra UBVA i henhold til de nævnte principper, men som kan dokumentere, at de i 2016 har
leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til udsendelser omfattet af aftaler med de nævnte Copydan-for-
eninger. Den måde, pengene fordeles på, herunder om en del af dem skal bruges til kulturelle formål, og
hvor store dele af dem der skal fradrages til dækning af administrationsomkostninger, besluttes senere
af UBVA, bl.a. på baggrund af, hvor mange eksperter der melder sig.

Udbetalingstidspunkt

Efter lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 15 skal Akademikernes Copydan-penge for
2016 fordeles senest 30.09.2017. Det er imidlertid første gang, UBVA foretager systematisk individuel
udlodning af Copydan-vederlag. Det har givet anledning til en række vanskelige fordelingstekniske og –
juridiske spørgsmål, og for at sikre en korrekt, retfærdig og juridisk holdbar håndtering af dem har UBVA
ikke været i stand til at foretage udlodningen inden udløbet af fristen. Pengene udbetales via Copydan
Tekst & Node i løbet af oktober og november 2017.
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Gennemsigtighedsrapport 10. april – 31. december

Resultatopgørelse

Note kr. 2016

2 Midler modtaget fra Copydan:
Copydan Verdens TV 2.346.943
Copydan AVU-Medier 670.505
Copydan Arkiv 319.174

3.336.622

3 Administrationsomkostninger:
Medieovervågning -207.000
Gebyr for udbetaling (Copydan Tekst & Node) -145.227

-352.227

Resultat til fordeling 2.984.395

Til disposition
Resultat til fordeling 2.984.395

2.984.395

Hvilket er anvendt således:
Hensat til senere individuel udlodning 1.054.236
Hensat til individuel udlodning * 1.930.159

2.984.395

* Den individuelle udlodning varetages administrativt af Copy-
dan Tekst & Node. Oplysningerne herom indgår i en rapport fra
Tekst & node og offentliggøres på UBVA’s hjemmeside.
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Gennemsigtighedsrapport 10. april – 31. december

Balance

Note kr. 2016

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger 3.277.632

Omsætningsaktiver i alt 3.277.632

AKTIVER I ALT 3.277.632

PASSIVER
Kortfristede gældsforpligtelser

4 UBVA's formue til senere individuel udlodning 1.054.236
Hensat til individuel udlodning 1.930.159
Skyldige omkostninger 293.237

3.277.632

Gældsforpligtelser i alt 3.277.632

PASSIVER I ALT 3.277.632

1 Anvendt regnskabspraksis
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Gennemsigtighedsrapport 10. april – 31. december

Pengestrømsopgørelse

Note Kr. 2016

Indtægter
Midler modtaget fra Copydan 3.336.622

3.336.622

Omkostninger
Administrationsomkostninger -352.227

-352.227

Forskydning i driftskapital
Ændring i skyldige omkostninger 293.237

Pengestrøm til driftsaktivitet 293.237

Årets pengestrøm 3.277.632
Likvider, primo 0

Likvider, ultimo 3.277.632
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Gennemsigtighedsrapport 10. april – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Gennemsigtighedsrapporten for 2016 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt lov om
kollektiv forvaltning af ophavsret.

Regnskabet er i al væsentlighed aflagt efter samme regnskabspraksis som UBVA’s årsrapport.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse

Indtægter

Indtægter består af vederlag udbetalt fra Copydan foreningerne i vederlagsårets løb.

Udgifter

Udgifter omfatter omkostninger til administration m.v.

Balance

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser omfatter skyldige omkostninger, midler hensat til individuel udlodning og UBVA’s formue
til senere individuel udlodning. Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser fondens pengestrømme fra driftsaktivitet, årets forskydning i likvider og
UBVA’s likvider ved årets begyndelse og udgang.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.
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Gennemsigtighedsrapport 10. april – 31. december

Noter

kr. 2016

2 Midler modtaget fra Copydan

Copydan Verdens TV 2.346.943
- Anvendelsestype: Distribution
- Kategori: Akademiske eksperter

Copydan AVU-Medier 670.505
- Anvendelsestype: Undervisning
- Kategori: Akademiske eksperter

Copydan Arkiv 319.174
- Anvendelsestype: Arkiv
- Kategori: Akademiske eksperter

3.336.622

3 Administrationsomkostninger

Medieovervågning
- Copydan Verdens TV -145.296
- Copydan AVU-Medier -41.805
- Copydan Arkiv -19.900

-207.000

Gebyr for udbetaling (Copydan Tekst & Node)
- Copydan Verdens TV -101.936
- Copydan AVU-Medier -29.329
- Copydan Arkiv -13.961

-145.227

4 UBVA's formue til senere individuel udlodning

Saldo pr. 10. april 0
Hensat til senere individuel udlodning 1.054.236

Saldo pr. 31. december 1.054.236


