Ledelsespåtegning
Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt opgørelsen over anvendte ufordelbare
midler for 2020.
Opgørelsen udarbejdes efter Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & Node
af oktober 2019, samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter §3.3.
Opgørelsen giver efter min opfattelse et retvisende billede af de anvendte midler i 2020.

Lars Juul Jensen
Sekretariatschef, BFU
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Den uafhængige revisors erklæring om anvendelse af
ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node
Til bestyrelsen i Brancheforeningen for undervisningsmidler og Copydan Tekst & Node

Erklæring på opgørelse over anvendte ufordelbare midler

BFU har i regnskabsåret 2020 modtaget ufordelbare midler udgørende DKK 93.000 fra Copydan
Tekst & Node, hvoraf DKK 59.636 er anvendt til godkendte formål og DKK 33.364 er hensat til senere
anvendelse, i overensstemmelse med en generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler.
Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Copydan Tekst & Nodes vurdering af om medlemsorganisationen overholder generelle politikker for anvendelsen af ufordelbare midler fra Copydan
Tekst & Node, som anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & Node, samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter §3.3 og kan ikke anvendes til andre formål.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for opgørelsen over anvendte ufordelbare midler
Ledelsen har ansvaret for, at udarbejdelsen af opgørelsen over anvendte ufordelbare midler i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Vejledning om anvendelse af
vederlag fra Copydan Tekst & Node samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter §3.3. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en opgørelse
over anvendte ufordelbare midler uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen over anvendte ufordelbare midler
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anvendelse af ufordelbare midler fra Copydan Tekst &
Node på grundlag af vores undersøgelser.
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler fra Copydan Tekst &
Node, som anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & Node, samt Copydan
Tekst & Nodes vedtægter §3.3 med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.
PricewaterhouseCoopers er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender
således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer
vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers
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Vi har fået til opgave at afgive erklæring om, hvorvidt Brancheforeningen For Undervisningsmidler
(BFU) overholder den generelle politik for anvendelsen af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node for perioden 1. januar – 31. december 2020, som anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra
Copydan Tekst & Node, samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter §3.3.

retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende
principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og
professionel adfærd.
Vi har som led i vores undersøgelser stikprøvevis kontrolleret at anvendelsen af ufordelte midler modtaget fra Copydan Tekst & Node er sket i overensstemmelse med betingelserne i den generelle politik
for anvendelse af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node, som anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & Node, samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter §3.3
Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Det er vores opfattelse, at opgørelsen over anvendte ufordelbare midler i alle væsentlige henseender er
rigtig, herunder at BFU i alle væsentlige henseender har overholdt den generelle politik for anvendelsen af ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node for perioden 1. januar – 31. december 2020, som
anført i Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst &, samt Copydan Tekst & Nodes vedtægter §3.3.

Ringsted, den 7. juni 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Martin Langhoff Hansen
statsautoriseret revisor
mne-36027
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Konklusion

Rapporteringsskema - kollektive midler - Copydan, Tekst & Node (BILAG 1)
Omkostninger

Total

Lønomkostninger

Administration

Uddelinger/Støtte

Andre omkostninger
51.636

8.000

-

8.000

-

51.636

Total

51.636
8.000
59.636
93.000
33.364

Midler modtaget vedrørende 2020
Midler overført fra 2019
Midler overført fra 2018
Midler overført fra 2017 eller tidligere.
Ultimo overført til 2021 vs. anvendt af omk.
Saldo jf. balance
Kontrol/afstemning

33.364
Analyse af administrationsprocent

Administrationsprocent (2020)
Administrationsprocent (2019)
Forklaring på udvikling i administrationsprocent og
øvrige kommentarer til rapporteringsskemaet:

13,4%
6,0%
Som følge af Covid-19 situationen har foreningens aktiviteter i 2020 været væsentligt reduceret i forhold til året før.
Der er således gennemført færre aktiviteter på formål, hvortil der kan anvendes ufordelbare midler. Dette medfører,
at omkostninger medregnet under administration vægter forholdsmæssigt mere i de totale omkostninger.
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Præcisering af omkostningstype:
Medlemskab af Rettighedsalliancen
Omkostninger til revision og afgivelse af revisors
erklæring
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