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Ledelsesberetning
I 2020 havde vi i IFPI et stort fokus på at analysere bevægelserne på markedet for indspillet musik.
Særligt brugte sekretariatet betragtelige ressourcer på at forstå det digitale forbrug af musik.

2020 bragte samtidig et tiltrængt og fornyet fokus på strukturel sexisme og skæve kønsbalancer i
samfundet. Herunder også i musikbranchen. I IFPI har man siden efteråret 2020 intensiveret sit
arbejde med diversitet og inklusion. Det er blandt andet sket med nedsættelsen af et sounding
board bestående af kvinder fra branchen, som skal være med til at lokalisere barrierer og pege
på løsninger i forhold til at sikre lige muligheder i branchen og en bedre balance mellem kønnene
på hitlister såvel som i branchens ledelseslag.
Det forgangne år har i øvrigt været præget af corona og den omfattende nedlukning af samfundet,
som pandemien medførte. Musikproducenterne er ikke de aktører i musiklivet, der er blevet
hårdest ramt. Men man har alligevel kunne mærke pandemiens konsekvenser. Indtægterne fra
offentlig fremførsel af indspillet musik har været faldende som følge af lukningen af butiks- og
restaurationslivet. Og et ellers vellykket Danish Music Awards 2020, som IFPI står bag, måtte
afholdes i Royal Arena uden mulighed for at sælge billetter til publikum. Heldigvis blev
arrangementet transmitteret live på TV 2’s hovedkanal, så alle danskere kunne deltage i
Danmarks ældste og mest prestigefyldte prisfest fra distancen.
IFPI Danmark er ikke en forvaltningsorganisation. Dermed er foreningen heller ikke underlagt
loven om kollektiv forvaltning og kravet om en gennemsigtighedsrapport. Alligevel har vi valgt at
lave en gennemsigtighedsrapport for at sikre optimal transparens i IFPI Danmarks virke.

_____________________
Henrik Daldorph
Bestyrelsesformand IFPI Danmark

_____________________
Jakob Plesner Mathiasen
National Group Director, IFPI Danmark

København, den 26. august 2021
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Sideløbende med det omfattende analytiske arbejde var IFPI også i 2020 involveret i flere vigtige
politiske processer. Den ene proces handlede om at sikre en opdateret blankmedieordning, som
flugter med intentionerne i det europæiske direktiv, ordningen udspringer af. Samtidig har det
været vigtigt at sikre en fyldestgørende implementering af DSM-direktivet, som gennem øget fokus
på platformes ansvar for det indhold de udbyder, kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig
digital virkelighed for musiklivet. Begge processer har båret frugt i 2021, hvor der er indgået politisk
aftale om en ny blankmedieordning for fremtiden, ligesom den vigtige artikel 17 i DSM-direktivet
er blevet implementeret i dansk lovgivning.
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Indledning
IFPI Danmark er den danske afdeling af musikselskabernes internationale brancheorganisation,
som på verdensplan repræsenterer mere end 1300 producenter og distributører fordelt på 56
nationale markeder. Medlemskredsen er sammensat af 35 musikselskaber, som producerer
og/eller distribuerer musik i Danmark.

IFPI Danmark har til formål at fungere som brancheorganisation for medlemmerne i fælles
anliggender. IFPI Danmark er talerør for musikselskaberne ift. dansk og international lovgivning
samt repræsentation i relevante forvaltningsorganisationer. IFPI Danmark står også for
markedsføring af fælles brancheaktiviteter som Danish Music Awards, markedsstatistikker og
meget andet. På daglig basis er IFPI Danmark især optaget af nedenstående indsatsområder.
Jura
Som medlem af IFPI Danmark har musikselskaberne mulighed for at få juridisk rådgivning og
sparring fra IFPI Danmarks sekretariat i forhold til de ophavsretlige spørgsmål, som opstår i
forbindelse med musikselskabernes daglige arbejde. IFPI Danmark går som brancheorganisation
også ind i juridiske tvister, som har musikselskabernes fælles interesse. Samtidig analyserer IFPI
Danmark løbende ophavsretslige problemstillinger med henblik på at sikre medlemmerne af IFPI
Danmark optimale rammevilkår.
Kommunikation
IFPI Danmark arbejder målrettet for at synliggøre musikselskabernes vigtige rolle i det danske
samfund. Derfor deltager IFPI Danmark aktivt i den offentlige debat – hvad enten det handler om
musikselskabernes generelle rolle i kulturlivet, modning af det digitale marked eller politiske
diskussioner, der har indflydelse på de kreative branchers rammevilkår. På vegne af
musikselskaberne søger IFPI Danmark i den sammenhæng at præge udviklingen inden for
lovgivningen på de områder, der vedrører branchens virke. Det sker dels som aktiv
høringspartner, dels ved iværksættelse af egne initiativer på relevante områder. IFPI Danmark er
løbende i dialog med Kulturministeriet, Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Folketingets
partier, EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og andre interesseorganisationer.
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Arbejdsområder

Økonomi
Som brancheorganisation er det en vigtig opgave for IFPI Danmark at sikre medlemmernes
overordnede muligheder for at kunne drive forretning. Denne opgave løfter IFPI Danmark blandt
andet ved løbende at analysere musikselskabernes muligheder for kommercialisering og
identificere barrierer for yderligere digital udvikling.
Herudover
arbejder
brancheorganisationen
IFPI
Danmark
sammen
med
forvaltningsorganisationen MPO, der står for at forvalte musikselskabernes rettigheder og for at
udlodde musikselskabernes rettighedsvederlag.

IFPI Danmarks struktur
IFPI Danmark er en brancheorganisation, der er oprettet som en forening. Som medlem optager
IFPI Danmark producenter og distributører af indspillet musik, der regelmæssigt producerer eller
har eneret på at distribuere indspillet musik.
Ved indtræden i IFPI Danmark betaler medlemmet et indskud, hvis størrelse fastsættes af
generalforsamlingen. Udmeldelse af IFPI Danmark kan ske med seks måneders varsel til et
kalenderårs udgang. Indtil denne periode udløber, har det pågældende medlem samme
rettigheder og pligter som andre medlemmer. Et udmeldt medlem er endvidere bundet af aftaler,
som IFPI Danmark har indgået, indtil sådanne aftaler lovligt kan opsiges eller ophører.
IFPI Danmarks øverste myndighed er generalforsamlingen, og den overordnede ledelse
varetages af bestyrelsen, der består af seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år
vælges to bestyrelsesmedlemmer, én fra et ”major” musikselskab og én fra et dansk/skandinavisk
musikselskab for en treårig periode, således at der kontinuerligt er fire bestyrelsesmedlemmer
med en anciennitet på mindst to år.
Såfremt et medlem af bestyrelsen fratræder før udløbet af en valgperiode, indkalder bestyrelsen
til ekstraordinær generalforsamling til valg af nyt bestyrelsesmedlem for det fratrædende medlems
resterende valgperiode.
Af bestyrelsens seks medlemmer skal tre medlemmer repræsentere major musikselskaber, og tre
medlemmer repræsentere uafhængige musikselskaber. I det omfang et bestyrelsesmedlem ikke
længere repræsenterer den enhed af musikselskaber, som bestyrelsesmedlemmet er valgt ind
fra, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af bestyrelsen. Blandt bestyrelsens medlemmer vælger
generalforsamlingen bestyrelsens formand. Bestyrelsen udpeger en National Group Director for
IFPI Danmark. National Group Directoren (direktøren) er daglig leder af og ansvarlig for en
passende sammensætning af sekretariatet, der står for den daglige drift.
IFPI’s gennemsigtighedsrapport for 2020

6

This document has esignatur Agreement-ID: 632f01feSmY243058842

Uafhængigt af samarbejdet mellem IFPI Danmark og MPO fordeler IFPI Danmark de vederlag,
som Gramex med hjemmel i ophavsretslovens § 68 m.v. indhenter på vegne af IFPI’s medlemmer.

Sekretariatsfunktionen varetages af Ples&Lindholm ApS efter aftale med IFPI Danmark.
Direktøren er også IFPI Danmarks kasserer og skal sikre, at IFPI Danmarks formål og opgaver
varetages behørigt. I IFPI Danmark opererer man yderligere med en direktør for kommunikation
og public affairs, som dog ikke er tegningsberettiget for foreningen. IFPI Danmark tegnes således
af den samlede bestyrelse, af direktøren eller af formanden i forening med direktøren.
Oplysninger om bestyrelsen i indeværende periode (regnskabsåret 2020)

og

i

Laura Littauer
Director, Sundance Music
Sad også i MPO’s bestyrelse og i Gramex’
bestyrelse (formand).

Casper Bengtson
Direktør, Universal Music Denmark

Mikkel Torsting
Managing Director, Warner Music Denmark

Jesper Reginal
Direktør, Crunchy Frog
Sad også i DUP’s bestyrelse.

Søren Krogh Thompson
General Manager, Playground Music
Sad også i MXD’s bestyrelse, i Gramex’ bestyrelse
og i MPO’s bestyrelse (formand).

Den samlede aflønning til bestyrelsen udgjorde 400 TDKK i 2020.
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Henrik Daldorph (formand)
Direktør, Sony Music Denmark
Sad også i MPO’s bestyrelse
Musikindustriens Netværk’s bestyrelse

Fordelingspolitik og politik for ufordelbare midler

Endvidere udloddes midlerne i takt med, at de indgår til IFPI Danmark og i det omfang IFPI
Danmark har et tilstrækkeligt fordelingsgrundlag. I IFPI Danmark og MPO er der udarbejdet et
udlodningsårshjul, der skematisk og kronologisk opstiller de udlodninger, der foretages af IFPI
Danmark og MPO, og efter hvilke fordelingsnøgler fordelingen sker.
IFPI’s gældende fordelingspolitik blev vedtaget på generalforsamlingen den 27. august 2020. De
gældende fordelingsnøglerne er beskrevet herunder.

NØGLE

FORDELING

Faktisk
forbrug

Fordelingen af midlerne foretages De rettigheder der er registeret som benyttede honoreres for den
på baggrund af faktisk forbrug i form pågældende brug (forholdsmæssigt).
af rapportering fra brugeren eller
ekstern registrering af brugen.

Analogt
fordelingsgrundlag

I mangel af information om faktisk I visse tilfælde vil det ikke være muligt at fremskaffe information
forbrug benyttes den nærmeste om faktisk forbrug. Dette kan skyldes, at informationen på ingen
fordeling baseret på faktisk forbrug. måde kan fremskaffes, eller at det vil være uforholdsmæssigt
byrdefuldt (fx økonomisk eller tidsmæssigt) at tilvejebringe
information om faktisk forbrug for det pågældende område. I
disse tilfælde kan der efter bestyrelsesbeslutning benyttes et
analogt fordelingsgrundlag, såfremt der eksisterer et andet
område, hvor det faktiske forbrug er kendt, og som er
tilstrækkeligt beslægtet til, at fordelingen kan foretages på
baggrund af denne brug.

Snitnøgle

Fordelingen foretages på baggrund Fordelingen kan benyttes i tilfælde af, at der ikke kan fremskaffes
af det forrige års samlede information om faktisk forbrug. Dette kan skyldes, at
udlodninger
opgjort informationen på ingen måde kan fremskaffes, eller at det vil
forholdsmæssigt.
være uforholdsmæssigt byrdefuldt (økonomisk eller tidsmæssigt)
at tilvejebringe information om faktisk forbrug for det pågældende
område. Herudover eksisterer der ikke et beslægtet område med
faktisk fordeling, som kan benyttes analogt. Fordelingen
indebærer, at de samlede udlodninger fra det foregående år
opgøres således, at en rettighedshavers samlede procentandel
af de udloddede midler det forrige år benyttes som fordeling. Det
er således rettighedshaverens gennemsnitlige andel af midler
det foregående år, som udlodningen er baseret på.
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Rettighedsvederlag
De til IFPI Danmark indkomne rettighedsvederlag overdrages som udgangspunkt til fordeling og
udlodning i Musikproducenternes Forvaltningsorganisation (MPO). Udgangspunktet gælder ikke
for vederlag, der udbetales fra Gramex, idet disse udloddes direkte af IFPI Danmark til IFPI
Danmarks medlemmer. Såfremt indkomne rettighedsvederlag ikke overdrages til udlodning
gennem MPO, udloddes rettighedsvederlagene på grundlag af fordelingsnøglerne i vedtægternes
bilag 1.

Ufordelbare midler
De ufordelbare midler er indkomne rettighedsvederlag, som IFPI Danmark ikke har kunne fordele
og som ingen rettighedshaver har gjort krav på inden for en frist på 3 år fra udgangen af det
regnskabsår, hvori de pågældende beløb kunne opkræves.
Når rettighedsmidler kategoriseres som ”ufordelbare midler”
rettighedshavers retskrav på, at kunne kræve pengene udbetalt.

fortabes

en

eventuel

Aktivitetsrapport
IFPI Danmarks aktiviteter omfattede udover generel drift af foreningens sekretariat en række
specifikke indsatser.
I 2020 var den politiske varetagelse af musikproducenternes rettigheder en vigtig prioritet. Det
skyldtes blandt andet, at det vigtige EU-direktiv DSM-direktivet stod over for at skulle
implementeres i dansk lovgivning. Samtidig arbejdede man i rettighedshaverkredse aktivt for at
ændre den nationale blankmedielovgivning, som gennem mange år har været mangelfuldt
implementeret i dansk lov.
2020 var også året, hvor IFPI’s sekretariatet kunne levere en fokuseret indsats i forhold til at
analysere markedet og de juridiske rammevilkår for musikproducenterne.
IFPI brugte ligeledes en betragtelig mængde ressourcer i Copydan-foreningerne, hvor særligt
arbejdet i foreningerne Verdens TV og KulturPlus har været omfattende i 2020.
Et andet område med omfattende aktivitet har været forvaltningsselskabet Gramex, hvor
musikproducenterne i 2020 havde formandsposten i bestyrelsen. Gramex er et såkaldt ’joint
society’ bestående af udøvende musikere og musikproducenter. Organisationen gennemgik en
række markante forandringer i 2020, der krævede en stor indsats af musikproducenterne på
bestyrelsesniveau. Den mest markante forandring var i den forbindelse et direktørskifte med
tiltrædelse af ny administrerende direktør d. 1. august 2020.
I 2020 brugte IFPI Danmark også ressourcer på at afholde Danish Music Awards i Royal Arena
med Live Nation, TV 2, Monday og Royal Arena som tætte samarbejdspartnere.
IFPI Danmark er medlem af og engagerer sig endvidere kontinuerligt i det politiske arbejde i
RettighedsAlliancen og i Dansk Erhverv.
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De ufordelbare midler fordeles på grundlag af IFPI Danmarks fordelingsnøgle 3 (snitnøglen) eller
overdrages til MPO med henblik på fordeling efter passende fordelingsnøgler.

Udgiftspolitik og politik for fradrag af omkostninger
IFPI Danmarks udgifter skal være rimelige i forhold til IFPI Danmarks opgaver.
IFPI Danmarks omkostninger dækkes af:
• Det betalte indskud ved indtræden.
• Et af generalforsamlingen fastsat medlemskontingent
eller
• Et variabelt medlemskontingent baseret på indtægter fra Gramex. Det variable kontingent
skal have en sådan størrelse, at IFPI Danmarks årlige udgifter udlignes.

Medlemmernes andel af vederlag, der fordeles gennem IFPI Danmark, afregnes af IFPI Danmark
snarest muligt og senest ni måneder efter udgangen af det regnskabsår, de pågældende
rettighedsvederlag er endeligt modtaget, medmindre der er objektive forhold, som forhindrer dette.
I 2020 udgjorde IFPI Danmarks samlede udgifter 9.272 TDKK (2019: 11.824 TDKK). Heraf
udgjorde udgifterne til sekretariatets drift, revisor, bestyrelseshonorarer mv. 7.951 TDKK (2019:
10.193 TDKK), mens udgifterne til kommunikation og markedsundersøgelser udgjorde 504 TDKK
(2019: 522 TDKK).
I forbindelse med DMA udgjorde IFPI Danmarks samlede udgifter 817 TDKK (2019: 1.109 TDKK).

Investeringspolitik, risikostyringspolitik, tilsynsfunktion og
interessekonflikter
Som IFPI Danmarks øverste myndighed er det generalforsamlingen der, når dette måtte være
relevant, træffer beslutning om foreningens investeringspolitik.
Generalforsamlingen godkender årligt IFPI Danmarks etiske retningslinjer, som IFPI Danmarks
medlemmer skal overholde.
IFPI Danmarks bestyrelse fastsætter procedurer til forhindring af interessekonflikter, tilsyn med
sekretariatet samt risikostyring.
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af sager, hvis den pågældende enten selv
eller som repræsentant for tredjemand har en væsentlig interesse, der kan være i strid med IFPI
Danmarks eller medlemmerne af IFPI Danmarks interesser. Foreligger der tvivl om et
bestyrelsesmedlems habilitet, træffer den øvrige bestyrelse afgørelse herom. Bestyrelsen afgiver
en årlige individuel erklæring om interessekonflikt til generalforsamlingen.
Bestyrelsen fører tilsyn med, at de aktiviteter der er pålagt sekretariatet, varetages på en behørig
og tilfredsstillende måde, herunder at sekretariatet følger de af generalforsamlingen og af
IFPI’s gennemsigtighedsrapport for 2020
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Medlemskontingent modregnes som udgangspunkt ved udbetaling af vederlag til medlemmerne
fra IFPI Danmark.
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bestyrelsen vedtagne beslutninger. Bestyrelsen er ansvarlig for at træffe beslutning om
foreningens overordnede mål og strategier.
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IFPI’s gennemsigtighedsrapport for 2020

13

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C
Telefon 36102030
Telefax 36102040
www.deloitte.dk

IFPI Danmark
Bredgade 75, 1. sal
1260 København K
CVR-nr. 82 51 87 11

This document has esignatur Agreement-ID: 632f01feSmY243058842

Årsrapport 2020

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

IFPI Danmark

Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger

1

Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

3

Årsberetning

6

Anvendt regnskabspraksis

9

Resultatopgørelse for 2020

11

Balance pr. 31.12.2020

12

Pengestrømsopgørelse for 2020

14

Noter

15

This document has esignatur Agreement-ID: 632f01feSmY243058842

Side
____

IFPI Danmark

1

Foreningsoplysninger
Forening
IFPI Danmark
Bredgade 75, 1. sal
1260 København K
CVR-nr.: 82 51 87 11
Hjemstedskommune: København
Internet: www.ifpi.dk

Bestyrelse
Henrik Daldorph, formand
Jesper Reginal
Casper Bengtson
Laura Littauer
Søren Krogh Thompson
Mikkel Torsting

Sekretariatet
Jakob Plesner Mathiasen
Lasse Lindholm

Revision
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Godkendt på foreningens generalforsamling, den 26. august 2021
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og sekretariatet har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for IFPI Danmark.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med IFPI Danmarks vedtægter, foreningens anvendte regnskabspraksis og i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Vi finder sekretariatets valg af regnskabspraksis passende og de regnskabsmæssige skøn rimelige. Den samlede præsentation af årsregnskabet anses
derudover som værende retvisende.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -

Årsberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 26. august 2021

Sekretariat

Jakob Plesner Mathiasen

Lasse Lindholm

Bestyrelse

Henrik Daldorph
formand

Jesper Reginal

Casper Bengtson

Laura Littauer

Søren Krogh Thompson

Mikkel Torsting
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i IFPI Danmark
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for IFPI Danmark for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med IFPI Danmarks vedtægter, foreningens anvendte regnskabspraksis og i henhold til
lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2020 i overensstemmelse med IFPI Danmarks vedtægter, foreningens anvendte regnskabspraksis

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 IFPI Danmarks vedtægter, foreningens anvendte regnskabspraksis og i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. 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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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. Fejlinformation 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.

gere 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.

•

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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 årsberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for årsberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om årsberetningen.

overveje, om årsberetningen 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 årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold foreningens vedtægter.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med foreningens
vedtægter. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.
København, den 26. august 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Sanderhage
statsautoriseret revisor
MNE nr. mne23347
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Årsberetning
Hovedaktivitet
Foreningens hovedaktivitet er at fremme musik som kulturelt og kommercielt medie samt varetage medlemmernes faglige og politiske interesser.
IFPI Danmark er den danske afdeling af musikselskabernes internationale brancheorganisation, som på verdensplan repræsenterer mere end 1.300 producenter og distributører fordelt på 56 nationale markeder. Medlemskredsen er sammensat af 35 musikselskaber, som producerer og/eller distribuerer musik i Danmark.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
I 2020 havde vi i IFPI et stort fokus på at analysere bevægelserne på markedet for indspillet musik. Særligt

Sideløbende med det omfattende analytiske arbejde var IFPI også i 2020 involveret i flere vigtige politiske
processer. Den ene proces handlede om at sikre en opdateret blankmedieordning, som flugter med intentionerne i det europæiske direktiv, ordningen udspringer af. Samtidig har det været vigtigt at sikre en fyldestgørende
implementering af DSM-direktivet, som gennem øget fokus på platformes ansvar for det indhold de udbyder,
kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig digital virkelighed for musiklivet. Begge processer har båret frugt i
2021, hvor der er indgået politisk aftale om en ny blankmedieordning for fremtiden, ligesom den vigtige artikel
17 i DSM-direktivet er blevet implementeret i dansk lovgivning.
2020 bragte samtidig et tiltrængt og fornyet fokus på strukturel sexisme og skæve kønsbalancer i samfundet.
Herunder også i musikbranchen. I IFPI har man siden efteråret 2020 intensiveret sit arbejde med diversitet og
inklusion. Det er blandt andet sket med nedsættelsen af et sounding board bestående af kvinder fra branchen,
som skal være med til at lokalisere barrierer og pege på løsninger i forhold til at sikre lige muligheder i branchen og en bedre balance mellem kønnene på hitlister såvel som i branchens ledelseslag.
Det forgangne år har i øvrigt været præget af corona og den omfattende nedlukning af samfundet, som pandemien medførte. Musikproducenterne er ikke de aktører i musiklivet, der er blevet hårdest ramt. Men man har
alligevel kunne mærke pandemiens konsekvenser. Indtægterne fra offentlig fremførsel af indspillet musik har
været faldende som følge af lukningen af butiks- og restaurationslivet. Og et ellers vellykket Danish Music
Awards 2020, som IFPI står bag, måtte afholdes i Royal Arena uden mulighed for at sælge billetter til publikum. Heldigvis blev arrangementet transmitteret live på TV 2’s hovedkanal, så alle danskere kunne deltage i
Danmarks ældste og mest prestigefyldte prisfest fra distancen.
IFPI Danmark er ikke en forvaltningsorganisation. Dermed er foreningen heller ikke underlagt loven om kollektiv

forvaltning

og

kravet

om

en

gennemsigtighedsrapport.

Alligevel

lave en gennemsigtighedsrapport for at sikre optimal transparens i IFPI Danmarks virke.

har

vi

valgt

at
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Arbejdsområder
IFPI Danmark har til formål at fungere som brancheorganisation for medlemmerne i fælles anliggender. IFPI
Danmark er talerør for musikselskaberne ift. dansk og international lovgivning samt repræsentation i relevante
forvaltningsorganisationer. IFPI Danmark står også for markedsføring af fælles brancheaktiviteter som Danish
Music Awards, markedsstatistikker og meget andet. På daglig basis er IFPI Danmark især optaget af nedenstående indsatsområder.
Kommunikation
IFPI Danmark arbejder målrettet for at synliggøre musikselskabernes vigtige rolle i det danske samfund. Derfor deltager IFPI Danmark aktivt i den offentlige debat – hvad enten det handler om musikselskabernes generelle rolle i kulturlivet, modning af det digitale marked eller politiske diskussioner, der har indflydelse på de
kreative branchers rammevilkår. På vegne af musikselskaberne søger IFPI Danmark i den sammenhæng at
aktiv høringspartner, dels ved iværksættelse af egne initiativer på relevante områder. IFPI Danmark er løbende
i dialog med Kulturministeriet, Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Folketingets partier, EUKommissionen, EU-Parlamentet og andre interesseorganisationer.
Jura
Som medlem af IFPI Danmark har musikselskaberne mulighed for at få juridisk rådgivning og sparring fra
IFPI Danmarks sekretariat i forhold til de ophavsretlige spørgsmål, som opstår i forbindelse med musikselskabernes daglige arbejde. IFPI Danmark går som brancheorganisation også ind i juridiske tvister, som har musikselskabernes fælles interesse. Samtidig analyserer IFPI Danmark løbende ophavsretslige problemstillinger med
henblik på at sikre medlemmerne af IFPI Danmark optimale rammevilkår.
Økonomi
Som brancheorganisation er det en vigtig opgave for IFPI Danmark at sikre medlemmernes overordnede muligheder for at kunne drive forretning. Denne opgave løfter IFPI Danmark blandt andet ved løbende at analysere musikselskabernes muligheder for kommercialisering og identificere barrierer for yderligere digital udvikling.
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Årsberetning
Herudover arbejder brancheorganisationen IFPI Danmark sammen med forvaltningsorganisationen MPO, der
står for at forvalte musikselskabernes rettigheder og for at udlodde musikselskabernes rettighedsvederlag.
Uafhængigt af samarbejdet mellem IFPI Danmark og MPO fordeler IFPI Danmark de vederlag, som Gramex
med hjemmel i ophavsretslovens § 68 mv. indhenter på vegne af IFPI’s medlemmer.
Sekretariatshonorar
Det almindelige sekretariatshonorar udgør 6.223.985 kr. I 2020 blev det besluttet at øge arbejdet i forhold til
licensering. Udgifter til dette licenseringsarbejde blev i 2020 dækket af MPO. Udgifterne hertil fordelte sig
med 2.856.000 kr. til sekretariatet, 900.000 kr. til konsulentbistand og yderligere 32.608 kr. til øvrige udgifter

Forventet udvikling
Indtægterne på Gramex-området forventes fortsat at falde i 2021 på grund af COVID-19. Dette skyldes bl.a., at
restauranter, caféer mv. har været lukket ned under epidemien. I 2022 vil Gramex muligvis stå for den direkte
udbetaling til medlemmerne.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IFPI Danmarks vedtægter og foreningens anvendte regnskabspraksis.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fakværdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Foreningens indtægter
Foreningens indtægter vedrører overordnet Gramex-vederlag. Indtægterne er rettighedsmidler, der skal videreudloddes til foreningens medlemmer. Rettighedsmidlerne, modtaget fra Gramex, omfatter danske producenters
andel af vederlag fra såvel radio- og TV-udsendelser som anden offentlig fremførsel af fonogrammer, der vedrører regnskabsåret. Derudover opkræver IFPI Danmark kontingent fra medlemmerne, som dækker foreningens udgifter.
Foreningens udgifter
Foreningens udgifter omfatter omkostninger til blandt andet sekretariat, markedsundersøgelser og Danish Music Awards.

Balance
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis
Fordeling
Fordelingen af rettighedsmidler (årets disponible fordelingsbeløb) fordeles, udloddes eller reserveres i henhold

1)

Fordeling efter faktisk forbrug efter rapportering fra brugeren eller ekstern rapportering.

2)

Analog fordeling baseret på rapportering.

3)

Analog fordeling baseret på forrige års udlodninger (snitnøglen).
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Note
____

2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

1

60.633.708

69.088

Øvrige indtægter

9.735
___________

2
_______

Foreningens indtægter

60.643.443
___________

69.090
_______

Gramex

Sekretariatshonorar

2

(6.519.255)

(8.067)

Bestyrelseshonorar

(400.000)

(400)

Revisionshonorar

(103.000)

(100)

(57.250)

(780)

(258.184)

(257)

(613.742)
___________

(589)
_______

(7.951.431)
___________

(10.193)
_______

(200.169)

(120)

Juridisk bistand
Rettighedsalliancen
IFPI International

3

Sekretariat generelt
Markedsundersøgelser og diverse udgifter

4

Branchestøtte

0

Kontingenter (MXD)

(100)

(200.000)

(200)

Kontingenter (Dansk Erhverv)

(104.250)
___________

(102)
_______

IFPI Kommunikation

(504.419)
___________

(522)
_______

(816.560)
___________

(1.109)
_______

Foreningens udgifter

(9.272.410)
___________

(11.824)
_______

Årets resultat til fordeling

51.371.033
___________

57.266
_______

60.643.443

69.090

Danish Music Awards

5

Til fordeling mellem IFPI Danmarks medlemmer:
Foreningens indtægter
Medlemskontingenter (modregnet)

(9.272.410)
___________

(11.824)
_______

51.371.033
___________

57.266
_______
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2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

4.633.708

13.087

0

135

2.224.732

2.232

32.582

29

0

961

61.050

1

Periodeafgrænsningsposter

1.337
___________

151
_______

Tilgodehavender

6.953.409
___________

16.596
_______

Likvide beholdninger

21.966.177
___________

1.113
_______

Omsætningsaktiver

28.919.586
___________

17.709
_______

Aktiver

28.919.586
___________

17.709
_______

Note
____
Tilgodehavende - Gramex
Tilgodehavende - MPO
Tilgodehavende - Hitliste & Airplayliste
Tilgodehavende - Medlemmer
Tilgodehavende - Moms
Andre tilgodehavender

6
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Note
____
Årets resultat
Acontoudlodning til medlemmer i året
Medlemskontingenter, herunder variable aconto-kontingenter

7

2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

51.371.033

57.266

(40.000.000)

(40.000)

13.235.435
___________

0
_______

Fordeling resultat

24.606.468
___________

17.266
_______

Afsat revisionshonorar

128.000

100

Skyldige omkostninger

306.677

295

3.782.499

0

Skyldig A-skat m.v.

95.942
___________

48
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

4.313.118
___________

443
_______

Gældsforpligtelser

4.313.118
___________

443
_______

Passiver

28.919.586
___________

17.709
_______

Skyldig moms

Hensættelser

8

Pantsætninger og garantiforpligtelser mv.

9
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Modtagne midler fra Gramex
Øvrige indtægter

2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

60.633.708

69.087

9.735

2

Betaling af omkostninger mv.

(9.272.410)

(11.823)

Udlodninger for tidligere år

(4.030.858)

(31.463)

(40.000.000)

(40.000)

9.643.056

1.671

Acontoudlodning i året
Ændringer i tilgodehavender
Ændringer i gældsposter
Pengestrømme netto

3.870.302
___________

(695)
_______

20.853.533

(13.221)

Likvider pr. 01.01.2020

1.112.644
___________

14.334
_______

Likvider pr. 31.12.2020

21.966.177
___________

1.113
_______
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Noter
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

Individuelle midler:
Radio- og TV-indtægter (landskanaler)
Radioindtægter (regionalkanaler)
Radioindtægter (kommercielle)
Radioindtægter (DAB og net)
Radioindtægter (Instore radio)

15.848.662
1.127.594
13.278.260
3.428.659
2.864.649
___________

15.356
1.094
13.907
3.938
4.813
_______

Radio & TV inklusiv forældede vederlag i alt

36.547.824
___________

39.108
_______

Ej individuelle midler:
Øvrige indtægter
Mandatområder

23.101.866
1.104.999
___________

29.069
1.358
_______

Øvrige indtægter & kopiering i alt

24.206.865
___________

30.427
_______

Reguleringer

(120.981)
___________

(447)
_______

Gramex i alt

60.633.708
___________

69.088
_______

Gramex mandatområder
I 2020 blev der betalt en mindre andel til kunstnerorganisationerne DMF og DAF vedrørende podcast, som
følge af overenskomstforpligtelse. Andelen udgjorde i 2020 kr. 214.687,50 (for rettighedsåret 2019). Der skal
muligvis ligeledes betales en andel til DMF og DAF for 2020. Andelen kan dog ikke opgøres før 2021.
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

6.223.985
2.856.000
295.270
(2.856.000)
___________

6.102
2.100
0
(135)
_______

6.519.255
___________

8.067
_______

613.742
85.517
(85.517)
___________

589
83
(83)
_______

613.742
___________

589
_______

2. Sekretariatshonorar
Sekretariatshonorar
Licenseringshonorar
Bonus – Ples&Lindholm
MPO, udlodningsaftale

3. IFPI International
IFPI, kontingent baseret på salg af radioindtægter
IFPI, international medlemskontingent
Videredebiteret til medlemmer
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Noter
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

24.208
3.137
102.851
24.206
45.767
___________

0
2
87
31
0
_______

200.169
___________

120
_______

Monday

800.000

980

Statuetter

11.760

22

4.800
___________

107
_______

816.560
___________

1.109
_______

1.400.004

1.400

Airplaylisten

750.000

750

Website

214.728

222

Research
Hjemmeside, drift
Diverse omkostninger
Forsikringer
Musikindustriens Netværk

5. Danish Music Awards

Andre udgifter

6. Hitliste & Airplayliste
Forbrugerlisten

Rabat M&I Service

(140.000)
___________

(140)
_______

2.224.732
___________

2.232
_______

7. Medlemskontingenter
I 2020 blev IFPI’s medlemmer modregnet deres medlemskontingenter forud. De faste kontingenter, som blev
modregnet i forbindelse med aconto-udlodning 1. kvartal, udgjorde 257.000 kr. mens de variable acontokontingenter udgjorde 12.978.435 kr. De variable aconto-kontingenter er afregnet aconto forud og udlignes
efter endt regnskabsår.

8. Hensættelser
Midlerne fordeles til alle rettighedshavere efter faktisk forbrug eller analogt fordelingsgrundlag.

9. Pantsætninger og garantiforpligtigelser mv.
Foreningen har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtigelser.

This document has esignatur Agreement-ID: 632f01feSmY243058842

4. Markedsundersøgelser og diverse udgifter

This document has esignatur Agreement-ID: 632f01feSmY243058842

IFPI Danmark
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