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Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA

Årsrapport 2017

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direkt ion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 f or Forfatternes
Forvalt ningsselskab FMBA.
Årsrapporten er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2017.
København, den 31. maj 2018
Direktion:

Penneo dokumentnøgle: OE4B8-6FD5U-EXL84-44316-YNYQ4-U5Y0T

Stig Oluf von Hielmcrone
direktør

Bestyrelse:

Morten Victor Vagn Rosenmeier
formand

J an Thielke
næstformand

Tine J ohansen

Jacob Christoffer Morild Jensen

Birna Mohr

Morten Visby Poulsen

Christina Linnemann Dreyer
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Den uafhængige revisors revisionspåt egning
Til bestyrelsen
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance 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 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2017 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 " . Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens 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 foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
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.
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Grundlag for konklusion

Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA

►

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 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 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 foreningens
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 konklusion 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 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 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 31. maj 2018

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Kim Thomsen
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne26736
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Ledelsesberetning

Navn
Adresse, postnr. by

Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA
Gammel Strand 46, 1202 København K

Hjemstedskommune
Regnskabsår

København
1. januar – 31. december

Telefon

33 42 80 00

Telefax

33 42 80 03

Direktion

Stig Oluf von Hielmcrone, direktør

Bestyrelse

Morten Victor Vagn Rosenmeier, formand
Jan Thielke, næstformand
Tine J ohansen
Jacob Christoffer Morild Jensen
Birna Mohr
Morten Visby Poulsen
Christina Linnemann Dreyer

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter

Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA har til formål at forvalte og licensere rettigheder til ophavsretligt beskyttede litterære og dramatiske værker udarbejdet af forfattere, tekstforfattere, oversættere og
andre tekstautorer.
Foreningen kan licensere rettighederne på såvel eneretsgrundlag som ved aftalelicens.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningen har i 2017 opkrævet vederlagsindtægter på 1.542 t.kr. mod 2.873 t.kr. sidste år. Resultat opgørelsen for 2017 udviser et result at på 0 kr. mod 0 kr. sidst e år, og foreningens balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på 0 kr. samt gæld til rettighedshaverne på 2.544 t.kr. Ledelsen
anser årets resultat for tilfredsstillende.
Grundet fejl- og mangelfuld rapportering fra DR har det ikke været muligt for Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA at udbetale arkivvederlag vedrørende 2016 i 2017, som planlagt. Arbejdet med udbetalingerne er igangsat, og forventes afsluttet i første halvår 2018.
Begivenheder efter balancedagen

Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder af væsentlig bet ydning for foreningens finansielle stilling.
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Oplysninger om foreningen
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Årsregnskab 1 . januar - 31. december

Note

kr.

20 1 7

20 1 6

Vederlagsindtægter
Tilbageførte vederlagsindtægter

1.618.465
-76.170

2.873.264
0

Vederlagsindtægter i alt
Fordelt til rettighedshavere

1.542.295
-483.685

2.873.264
-1.997.995

Nettoomsætning til dækning af omkostninger

1.058.610

875.269

-266.278
-779.832
-12.300
-200

-88.340
-774.399
-12.300
-230

-1.058.610

-875.269

0

0

Forvaltningsomkostninger
Eksterne omkostninger
2 Personaleomkostninger
3 Afskrivninger
Finansielle omkost ninger
Årets resultat
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Resultatopgørelse

Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1 . januar - 31. december

Note

kr.

20 1 7

20 1 6

9.225

21.525

9.225

21.525

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

50.000
3.511.430

0
3.079.044

Omsætningsaktiver i alt

3.561.430

3.079.044

AKTIVER I ALT

3.570.655

3.100.569

PASSIVER
Egenkapital
Foreningskapit al

0

0

Egenkapital i alt

0

0

Langfristede forpligtelser
Indskud fra stiftere

940.487

940.487

Langfristede forpligtelser i alt

940.487

940.487

Kortfristede forpligtelser
Gæld til rettighedshavere
Leverandørgæld
Gæld til Dansk Journalistforbund
Anden gæld

2.544.076
63.000
0
23.092

2.060.392
28.800
35.000
35.890

Kortfristede forpligtelser i alt

2.630.168

2.160.082

Gældsforpligtelser i alt

3.570.655

3.100.569

PASSIVER I ALT

3.570.655

3.100.569

AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
3 Andre immaterielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt

1 Anvendt regnskabspraksis
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Balance

Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1 . januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse
Overført
result at

I alt

Egenkapital 1 . januar 2017
Overført, jf. resultatdisponering

0
0

0
0

0
0

Egenkapital 31. december 2017

0

0

0
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Foreningskapit al

kr.
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Årsregnskab 1 . januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Forfatternes Forvaltningsselskab FMBA for 2017 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse
Vederlagsindtægter

Vederlagsindtægter omfatter indtægter fra brug af licenserede rettigheder til ophavsretligt beskyttede
litterære og dramatiske værker udarbejdet af forfattere, tekstforfattere, oversættere og andre tekstautorer.
Vederlagsindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når indtægten kan opgøres pålideligt og betaling
forventes modtaget.
Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, bogføring, møder m.v.
Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til
social sikring m.v. af foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatt er renteindtægter og –omkostninger og gebyrer.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver

Andre immaterielle anlægsaktiver omfatter foreningens hjemmeside og måles ved første indregning til
kostpris.
Andre immaterielle anlægsaktiver måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Andre immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid,
der er vurderet til 3 år.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
Likvide beholdninger

Likvider omfatter bankindeståender.
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Årsregnskab 1 . januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Indskud fra stiftere

Indskud fra stiftere kan anvendes til dækning af udgifter, som ikke kan dækkes af det løbende driftsbudget.
Gæld til rettighedshavere

Omfatter midler overført fra resultatopgørelsen til rettighedshaverne, der endnu ikke er fordelt og udbetalt.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

kr.

2

Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte

3

20 1 7

20 1 6

692.187
68.544
4.040
15.061

677.904
67.200
2.833
26.462

779.832

774.399

1

1

Immaterielle anlægsaktiver
kr.

Andre
immaterielle
anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2017

36.900

Kostpris 31. december 2017

36.900

Afskrivninger 1. januar 2017
Årets afskrivning

15.375
12.300

Afskrivninger 31. december 2017

27.675

Bogført værdi

9.225
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Øvrige gældsforpligtelser
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