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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dat o behandlet og godkendt gennemsigtighedsrapport en og årsrapport en for 2019 for
Creat e Denmark.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af foreningens akt iver, passiver,
finansielle stilling og pengest rømme pr. 31.december 2019 samt af resultat et af foreningens aktivitet er
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberet ningen indeholder eft er vores opfat telse en retvisende redegørelse for de forhold,
beret ningen omhandler.
Årsrapport en aflægges i overensst emmelse med årsregnskabsloven og gennemsigtighedsrapport en er

Årsrapport en og gennemsigt ighedsrapporten indst illes til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 27. maj 2019

Direktionen

Kasper Banlusak Halkier

Bestyrelse
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Christ opher Kjær Berdal

Tine Johansen

Anders Torkil Laursen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Create Denmark

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Creat e Denmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der
omfat ter

result at opgørelse,

balance,

pengest rømsopgørelse

og

not er,

herunder

anvendt

regnskabspraksis og de finansielle oplysninger på side 10 i gennemsigtighedsrapport en, som afgives i
henhold t il bilag 1, st k. 2, i lov om kollektiv forvaltning §23, st k. 5. Årsregnskabet udarbejdes eft er
årsregnskabsloven samt yderligere krav i henhold til lov om kollekt iv forvaltning af ophavsret .
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af result at et af foreningens aktivit et er og pengest rømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensst emm else med årsregnskabsloven samt

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernationale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåt egningens afsnit ” Revisorsansvar for revisionen af årsregnskabet” . Vi er
uafhængige af virksomheden i overensst emmelse med int ernationale et iske regler for revisorer (IESBA’s
et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige et iske
forpligt elser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfat telse, at det opnåede revisionsbevis er
t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere krav i henhold til lov om kollektiv forvalt ning
af ophavsret. Ledelsen har desuden ansvaret for at vurdere virksom hedens evne t il at fort sæt t e driften,
at oplyse om forhold vedrørende den fort sat t e drift , hvor dett e er relevant , samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift , medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har et andet realist isk alt ernativ end at gøre
det t e.
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 det t e skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed men er ikke en garant i for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med int ernationale st andarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forvent es,

at

de

enkeltvis eller

samlet

har

indflydelse

regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet .

på økonomiske

beslut ninger,

som
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Som led i en revision der udføres i overensstemmelse med internationale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foret ager vi faglige vurderinger og opret holder 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
sam t opnår revisionsbevis, der er tilst rækkeligt t il og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformat ion forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsent lig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat t e sammensværgelser,
dokum ent falsk, bevidst e undladelser, vildledning eller tilsidesætt else af intern kont rol.

•

opnår vi forst åelse af den int erne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandleringer, der er passende eft er omstændighederne, men ikke for at kunne udt rykke en

•

t ager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknytt ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.

•

konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
forsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om
virksomhedens evne til at fort sæt t e drift en. Hvis vi konkluderer, at der er væsentlig usikkerhed, skal
vi i vores revisionspåt egning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis
sådanne oplysninger ikke er tilst rækkelige, modificerer vi vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til dat oen for vores revisionspåt egning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fort sæt t e drift en.

•

t ager vi stilling til den samlede præsent ation, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt

om

årsregnskabet

afspejler

de underliggende t ransaktioner

og

begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om blandt andet det planlagt e omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle betydelige
mangler i int ern kont rol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberet ningen.
Vores konklusion om årsregnskabet om fatt er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent lig inkonsist ent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig fejlinformation.
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævende oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med kravene i årsregnskabsloven og lov om kollektiv
forvalt ning af ophavsret. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberet ningen.

Søborg, den 27. maj 2020

Beierholm

Lise Foss Nielsen

Kim Larsen

St at saut oriseret revisor

St at saut oriseret revisor
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Om Create Denmark
Creat e Denmark er en non-profit , m edlemsejet erhvervsdrivende forening, som blev stift et den 22.
november 2016.
Creat e Denmark har til form ål at varet age danske kunst neres økonomiske int eresser ved på vegne af
foreningens medlemsorganisationer (på ikke-eksklusivt grundlag) at forhandle og indgå aft aler om
bet aling for udnyt t else af de repræsent erede kunst neres ophavsretligt beskytt ede værker og
præstationer i dansk audiovisuelt indhold, herunder i særlig grad i relat ion t il udnyt t else af rettigheder på
st reamingområdet. I praksis forhandler Creat e Denmark aft aler m ed Producent foreningen, danske
producent er, tv-st at ioner og st reamingtjenest er.
Creat e Denmark arbejder derudover for at bevare og videreføre eksisterende danske kollektive ordninger,
herunder især Copydan VerdensTV, som har til form ål at sikre danske kunst nere en supplerende bet aling
distribution af dansk audiovisuelt indhold.
Creat e Denmark fordeler indkomne ret tighedsvederlag t il medlemsorganisationerne i overensst emmelse
med fordelingsn øgler fastsat af disse. M edlemsorganisationerne har ansvaret for at fordele deres
respektive andele videre til de individuelle kunst nere.
Som medlem af Creat e Denmark kan opt ages organisationer, der repr æsent erer en st or gruppe
ophavsm ænd eller ud øvende kunst nere, som har ret t igheder t il ret tigheder til værker og pr æst ationer af
audiovisuel karakt er, der i væsentligt omfang anvendes i Danmark og som er beret t igede til at lade disse
ret tigheder forvalte af Creat e Denmark. Enkelt personer kan ikke opt ages som medlemmer i Create
Denmark. Creat e Denmarks ejerkreds best år i dag af følgende medlemsorganisat ioner:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dansk Skuespillerforbund
Dansk Artist forbund
Dansk Filmfot ograf Forbund
Dansk Journalist forbund
Dansk M usiker Forbund
Danske Filminst rukt ører
Danske Dramat ikere
Film og tv-arbejderforeningen
Danske Scenografer
Danske Sceneinst rukt ører

De generelle juridiske rammer for Creat e Denmarks virksomhed fremgår af foreningens vedtægt er. Det
følger heraf, at foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der årligt vælger en bestyrelse,
som best år af en polit isk valgt repr æsentant fra hver af medlemsorganisat ionerne. Bestyrelsen udpeger
en direkt ør med ansvar for den daglige drift og f ører t ilsyn med driften af foreningen samt varet ager
t ilsynsfunktion efter § 8 i lov om kollektiv forvalt ning af ophavsret. Best yrelsesmedlemmer i Creat e
Denmark modt ager ikke honorar eller andre fordele.
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Ledelsesberetning
Der er i 2019 opkr ævet og modt aget ret tighedsvederlag på samlet ca. kr. 2.333.000. Det er f ørst e
regnskabsår, hvor Creat e Denmark har modt aget ret tighedsvederlag. Foreningen har været og er fort sat i
en opst artsfase, og ved indgåelse af aft aler best år der derudover en nat urlig forsinkelse i forhold til
udbet alingsdat oer. De samlede modt agne ret tighedsvederlag anses derfor for tilfredsstillende.
De indkomne ret tighedsvederlag er i samme regnskabsår udbet alt t il de relevant e medlemsorganisat ioner
i overensst emmelse med bagvedliggende aft aler og mellem medlemsorganisationerne aft alte
fordelingsn øgler. Der henst år ikke ret tighedsmidler t il fordeling eller ufordelbare midler hos Create
Denmark for året 2019.
De samlede omkost ninger for året 2019, inklusiv finansielle post er, udgør ca. kr. 1.465.000. I 2019 er er
procent sat sen for fradrag til administ rationsomkost ninger dog fast sat til 0% (omkost ningsprocent ). Dett e
sam tidig, at Creat e Denmark ikke har mulighed for at foret age andre fradrag, herunder til sociale,
kult urelle eller uddannelsesmæssige formål i indkomne rettighedsmidler.
Der er ikke i 2019 afvist udst edelse af licens, jf. § 52 a, st k. 5, i lov om ophavsret.
Creat e Denmark ejer eller kont rollerer ikke andre enheder, hverken direkte, indirekt e, helt eller delvist.
Creat e Denmark har ikke i 2019 udbet alt ret tighedsvederlag eller øvrigt vederlag t il personer i foreningens
best yrelse eller tilsynsmyndighed.
Der er ikke eft er regnskabsåret s afslutning indt ruffet begivenheder, som væsent ligt vil kunne p åvirke
foreningens finansielle stilling.
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Fordelingspolitik
Det følger af § 5 i Create Denmarks vedtægt er, at medlem sorganisationerne er ansvarlige for at varet age
fordelingen af modt agne vederlag, jf. § 24 i lov om kollektiv forvalt ning af ophavsret . Hver
medlem sorganisation er således ansvarlig for implement ering af en fordelingspraksis og fordelingspolitik
i overensstemmelse med kravene i loven for så vidt angår fordelingen af vederlag til individuelle
ret tighedshavere.
Creat e Denmark er alene ansvarlig for fordeling af vederlag til medlemsorganisationerne, og
fordelingspolitikken er derfor begrænset hert il.
Der fordeles kun vederlag t il medlemsorganisationerne i det omfang Create Denmark har modt aget
ret tighedsvederlag for udnyt t else af ret tigheder repræsent eret af de enkelte medlemsorganisationer.
Eft er fradrag af event uelle administrationsomkost ninger udbet ales hele det til Creat e Denmark indkomne
aft alte eller de ved voldgift fast satt e fordelingsnøgler (medmindre andet fremgår af en konkret aft ale).
M edlemsorganisationerne sørger herefter for viderefordeling blandt ret tighedshaverne.
I tilfælde af manglende fastsæt t else af fordelingsnøgle kan fordeling ikke finde sted. Creat e Denmark t ager
i så fald skridt t il at iværksætt e en proces for fast sæt telse af en fordelingsnøgle.
Det t ilstræbes, at udbet aling t il medlemsorganisationerne sker løbende og som udgangspunkt senest 3
måneder efter indbet aling til Creat e Denmark, medmindre der foreligger objektive grunde t il at dett e ikke
kan ske.
I t ilfælde hvor der ikke inden 6 måneder eft er udgangen af det regnskabsår, hvor ret tighedsvederlag er
opkrævet , er opnået enighed om den indbyrdes fordeling mellem medlemsorganisat ioner som
repræsent erer samme ret t ighedshaverkat egori, og der ikke er indledt en voldgift ssag herom, kan
best yrelsen, jf. § 5.2 i foreningens vedt ægter, udbetale pengene til den organisat ion, som bestyrelsen
vurderer kan dokument ere, at de repræsenterer flest ret tigheder, og som er i st and t il at garantere, at der
vil ske udbet aling til alle rett ighedshavere inden for kat egorien.
I

tilfælde

hvor

Create

Denmark

indgår

repræsent ationsaftaler

med

andre

kollekt ive

forvalt ningsorganisat ioner jf. § 4.5 i vedt ægterne, udarbejder de om fat tede medlemsorganisationer i
fællesskab ret ningslinjer for hvordan fordeling og udbet aling til disse forvalt ningsorganisationer skal ske.
I tilfælde hvor Create Denmark indgår aft aler med andre rettighedshaverorganisat ioner, som ikke er
medlemmer af foreningen, jf. § 4.4 i vedtægt erne, udarbejdes ret ningslinjer for fordeling og udbet aling til
disse

organisat ioner

af

event uelt

berørte

medlemsorganisationer

og

den

ret tighedsorganisation, som ikke er medlem.
Creat e Denmarks revisor påser, at foreningen overholder den generelle fordelingspolitik.

pågældende
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Politik for anvendelse af ufordelbare midler
Creat e Denmark har ikke mulighed for at anvende ufordelbare midler. Ret tighedsmidler anses som
ufordelbare, når de ikke er blevet fordelt 3 år eft er udgangen af det regnskabsår hvor midlerne er blevet
opkrævet , og der er t ruffet alle nødvendige foranst alt ninger for at ident ificere og lokalisere
ret tighedshaverne. Event uelle ufordelbare midler overføres således til medlemsorganisationerne i
overensstemmelse med fordelingsnøglerne, eft er at forældelse er indt rådt.
Creat e Denmarks revisor påser, at foreningen overholder politikken for anvendelse af ufordelbare midler.

Politik for fradrag
Creat e Denmark har mulighed for at foret age fradrag for administ rationsomkost ninger i ret tighedsmidler,
jf. vedt ægt ernes § 6, st k. 5. Procent sat sen for fradraget for administ rationsomkost ninger bliver fast sat
årligt på generalforsamlingen, og i 2019 er den fastsat til 0%. Creat e Denmark har ikke mulighed for at
andre fradrag, herunder

til

sociale, kult urelle eller

uddannelsesmæssige formål) i

Creat e Denmarks revisor påser, at foreningen overholder foreningens fradragspolitik.

Investerings- og risikostyringspolitik
Creat e Denmark har ikke mulighed for at investere modt agne ret tighedsmidler. Rettighedsmidlerne
indest år eft er betaling til Creat e Denmark på en almindelig indlånskont o i en bank, som ikke har en høj
risikoprofil.
Creat e

Denmarks

risikost yringspolitik.

revisor

påser,

at

foreningen

overholder

den

generelle

invest erings-

og

Penneo dokumentnøgle: O20XX-63AVO-TGFBJ-B6OV4-M4EGE-4ZKWL

foret age

ret tighedsvederlag.

10

Specifikationer 2019
For de specifikationer, som kræves oplyst i henhold til lov om kollektiv forvalt ning af ophavsret , bemærkes
følgende:

•

Creat e Denmark har i 2019 ikke anvendt ret tighedsmidler til dækning af omkost ninger, herunder
finansielle omkost ninger, og alle ret t ighedsmidler er ubeskåret fordelt til medlemsorganisationerne.
Det er derfor ikke aktuelt at inkludere en fordeling af drift somkost ninger, herunder finansielle
udgift er, pr. kat egori af forvalt ede ret tigheder. Der henvises i st edet t il foreningens årsregnskab med
generelle finansielle oplysninger om foreningens drift.

•

Creat e Denm ark har ikke foret aget andre fradrag, herunder t il sociale, kult urelle eller

•

Creat e Denmark har ikke investeret modt agne ret tighedsmidler.

•

Creat e Denmark har ikke udbet alt ret tighedsmidler til eller modt aget sådanne fra andre kollekt ive
forvalt ningsorganisationer eller samarbejdspart nere.

•

Alle relevante ret tighedsmidler er opkrævet , tildelt og fordelt i løbet af regnskabsåret. Der er derfor
angivet én samlet specifikat ion.

I specifikat ionerne er rettighedsmidlerne opdelt pr. anvendelsest ype i form af a) ret tighedsvederlag
hidrørende fra udbydernes egenudnyt t else og b) ret t ighedsvederlag hidrørende fra videresalg. Det er ikke
muligt at opgøre anvendelsesområde for den faktiske type af udnyt t else (tv-udsendelse, video on demand
osv.). Ved kat egori af forvalt ede ret t igheder anføres m edlemsorganisationerne.

Opkrævede, tildelte og fordelte vederlag i 2019*
M edlemsorganisation

Danske Dram at ikere

Total

Egenudnyttelse

Videresalg

Omkostningsprocent

1.041.810 kr.

649.816 kr.

391.994 kr.

0%

Danske Filminst rukt ører

708.478 kr.

421.016 kr.

287.462 kr.

0%

Dansk Skuespillerforbund

582.827 kr.

190.833 kr.

391.994 kr.

0%

Dansk Filmfot ograf Forbund

- kr.

- kr.

- kr.

0%

Dansk Journalist forbund

- kr.

- kr.

- kr.

0%

Danske Scenografer

- kr.

- kr.

- kr.

0%

Dansk M usiker Forbund

- kr.

- kr.

- kr.

0%

Dansk Art ist forbund

- kr.

- kr.

- kr.

0%

Danske Sceneinst rukt ører

- kr.

- kr.

- kr.

0%

Film og t v-arbejderforeningen
Sum

- kr.

- kr.

- kr.

0%

2.333.115 kr.

1.261.665 kr.

1.071.450 kr.

0%

* Disse oplysninger er revideret iht. § 23 stk. 5 og omfat t es af revisionspåt egningen
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Årsrapport for 2019

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 02.09.20
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Create Denmark F.M.B.A.

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 for Create Denmark
F.M.B.A..
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 og resultatet af foreningens aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27. maj 2020

Direktionen

Kasper Banlusak Halkier
direktør
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Carsten Burke Kristensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Create Denmark F.M.B.A.

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Create Denmark F.M.B.A. for regnskabsåret 01.01.19 31.12.19, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
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 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.

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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Create Denmark F.M.B.A.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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.
• 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 konklusioner 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.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om

Create Denmark F.M.B.A.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• 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.

Udtalelse om 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.
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.

Søborg, den 27. maj 2020
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Kim Larsen
Statsaut. revisor

Lise Foss Nielsen
Statsaut. revisor

MNE-nr. mne32179

MNE-nr. mne9191
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Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Create Denmark F.M.B.A.

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Foreningens aktiviteter er ifølge vedtægterne at forvalte og licensere rettigheder til værker og
præsentationer af audiovisuel karakter tilhørende ophavsmænd eller udøvende kunstnere ved
masseudnyttelse af disse kunstneriske rettigheder. Foreningen varetager forvaltningen af en
del af rettighedshavernes kunstneriske virksomhed på det digitale område, herunder
udnyttelse af kunstnerrettigheder på streamingtjenester.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningen har haft relativt beskedne rettighedsindtægter i løbet af 2019. Dette skyldes, at
Foreningen stadig i et udviklingsstadie, men også at flere indgåede aftaler først kommer til
udbetaling i senere år.
Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Efterfølgende begivenheder
Corona-krisen kan i begrænset omfang få betydning for Foreningens forventede
rettighedsindtægter i 2020. Efter regnskabsårets afslutning er der derudover ikke indtruffet
betydningsfulde hændelser.
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Resultatopgørelsen for tiden 01.01.19 - 31.12.19 udviser et resultat på DKK -1.464.985 mod
DKK -1.263.162 for tiden 01.01.18 - 31.12.18. Balancen viser en egenkapital på DKK 5.762.852.

Create Denmark F.M.B.A.

2019
DKK

2018
DKK

2.333.115
-267.435

0
-280.021

Bruttoresultat

2.065.680

-280.021

Personaleomkostninger

-1.159.528

-958.201

906.152

-1.238.222

-2.333.115

0

-1.426.963

-1.238.222

-38.022

-24.940

-1.464.985

-1.263.162

-1.464.985

-1.263.162

-1.464.985

-1.263.162

Note

Andre driftsindtægter
Andre eksterne omkostninger

1

Resultat før af- og nedskrivninger
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle omkostninger
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
I alt
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Resultatopgørelse

Create Denmark F.M.B.A.

Balance

AKTIVER
31.12.18
DKK

Periodeafgrænsningsposter

1.426

1.047

Tilgodehavender i alt

1.426

1.047

Likvide beholdninger

5.878.750

7.301.682

Omsætningsaktiver i alt

5.880.176

7.302.729

Aktiver i alt

5.880.176

7.302.729

Note
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31.12.19
DKK
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Balance

31.12.19
DKK

31.12.18
DKK

Øvrige reserver
Overført resultat

10.000.000
-4.237.148

10.000.000
-2.772.162

Egenkapital i alt

5.762.852

7.227.838

Anden gæld

16.117

0

Langfristede gældsforpligtelser i alt

16.117

0

Gæld til øvrige kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

1.303
46.954
52.950

0
44.386
30.505

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

101.207

74.891

Gældsforpligtelser i alt

117.324

74.891

5.880.176

7.302.729

Note

Passiver i alt
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PASSIVER

Create Denmark F.M.B.A.

2019
DKK

2018
DKK

-1.464.985

-1.263.162

38.022

24.940

-379
41.129

-1.047
2.987

-1.386.213

-1.236.282

-38.022

-24.940

-1.424.235

-1.261.222

Kapitaltilførsel

0

8.500.000

Pengestrømme fra finansiering

0

8.500.000

-1.424.235

7.238.778

7.301.682

62.904

5.877.447

7.301.682

5.878.750
-1.303

7.301.682
0

5.877.447

7.301.682

Note

Årets resultat
2

Reguleringer
Forskydning i driftskapital
Tilgodehavender
Andre driftsafledte gældsforpligtelser
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger
Pengestrømme fra driften

Årets samlede pengestrømme
Likvide beholdninger ved årets begyndelse
Likvide beholdninger ved årets slutning
Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således:
Likvide beholdninger
Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter
I alt
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Pengestrømsopgørelse

Create Denmark F.M.B.A.

Noter

2019
DKK

2018
DKK

Lønninger
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

1.145.432
5.667
8.429

954.718
3.483
0

I alt

1.159.528

958.201

2

1

-2.333.115
2.333.115
38.022

0
0
24.940

38.022

24.940

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året

2. Reguleringer til pengestrømsopgørelse
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Finansielle omkostninger
I alt
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1. Personaleomkostninger

Create Denmark F.M.B.A.

Noter

3. Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,
når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver
enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indkomne rettighedsmidler, der i henhold overenskomst eller
anden aftale er udbetalt fra diverse TV- og filmproducenter.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.
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Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til
sidste år.

Create Denmark F.M.B.A.

Noter

3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter udbetaling af indkomne rettighedsmidler til foreningens
diverse medlemsorganisationer, som søger for udbetaling til rettighedshaverne.

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

Skat af årets resultat
Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.

BALANCE
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter. Skat af årets resultat beregnes
udelukkende af indtægter fra erhvervsmæssig virksomhed.
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller
skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte an-
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Andre finansielle poster

Create Denmark F.M.B.A.

Noter

3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat vendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke kontante driftsposter,
betalte selskabsskatter og ændringer i driftskapitalen.
Pengestrømme fra investeringer omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg af immaterielle og
materielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansiering omfatter finansiering fra udbetalt udbytte til ejerne, samt
optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser.
Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger og
kortfristet gæld til kreditinstitutter.
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Gældsforpligtelser

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
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Serienummer: PID:9208-2002-2-043713670545
IP: 109.57.xxx.xxx
2020-08-24 08:03:38Z

Benjamin Boe Rasmussen

Tine Johansen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-015284970697
IP: 152.115.xxx.xxx
2020-08-24 13:51:16Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-073381622002
IP: 77.233.xxx.xxx
2020-08-27 11:09:04Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: O20XX-63AVO-TGFBJ-B6OV4-M4EGE-4ZKWL

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

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.

Anders Torkil Laursen
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Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-571184908935
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Kim Larsen

Lise Foss Nielsen

Statsautoriseret revisor
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