22. januar 2019
AFD-081

Beregning af kontingent til Danske Forlag
Kontingentet tager udgangspunkt i forlagets gennemsnitlige omsætning i de 3 år, som ligger forud
for indberetning af stemmetal. Ved beregningen af kontingent for 2019 betyder det, at det er den
gennemsnitlige omsætning for 2015-2017, som skal beregnes. Medlemsforlag, der ikke har haft relevant omsætning i 3 år, beregner omsætningen i forhold til den gennemsnitlige årlige omsætning i
de sidste 2 år subsidiært det sidste års omsætning.
Til omsætningen henregnes den fulde omsætning af udgivelser af skøn- og faglitterære værker
samt læremidler, jfr. vedtægternes § 16.
Det betyder, at bl.a. følgende skal medregnes ved opgørelsen af den relevante omsætning:


al trykt og digital omsætning af skøn- og faglitterære værker samt læremidler, herunder
også lydbøger, e-bøger, abonnementsordninger, biblioteksudlån, digitale undervisningsportaler m.m.



omsætninger fra tidsskriftsudgivelser



omsætning hidrørende fra salg af rettigheder (herunder salg af rettigheder til egne salgskanaler, f.eks. bogklubber)



omsætning til salgskanaler, som helt eller delvis ejes af forlaget, eller som er en del af forlagets ejerstruktur (f.eks. JP/Politikens Forlags salg til Saxo). Egne salgskanalers omsætning
indgår ikke. Dog indgår bogklubbers omsætning med 50 % jfr. vedtægternes § 16



forlagets direkte salg til slutkunde



omsætning hidrørende fra produktion af lydbøger for et andet forlag, hvor lydbogen udgives af det andet forlag, medregnes ikke



vederlag fra Copydan indgår



omsætningen fra evt. opkøbte forlag skal medregnes for den del af året, forlaget har været
ejet



forlag, som ejes med mere end 50 % af et andet forlag, kan indmeldes sammen med det
forlag, som ejer mere end 50 % af forlaget.

Hvis forlaget er i tvivl om stemmetalsopgørelsen, bedes forlaget kontakte sekretariatet.
De tillagte stemmetal gælder for det følgende kalenderår.
Når forlaget har beregnet den gennemsnitlige omsætning, kan forlaget beregne stemmetallet her:
Beregning over forlagskontingent 2019
Inden udgangen af hvert års oktober måned skal medlemmerne til foreningens sekretariat indsende en tro og love-erklæring underskrevet af forlagets direktør om det stemmetal, der tilkommer medlemmet. Nye medlemmer vil blive anmodet om at indlevere erklæringen forud for første
kontingentopkrævning.
Der opkræves kontingent i maj og oktober.
Nye medlemmer betaler forholdsmæssigt kontingent, som beregnes fra den 1. i måneden, efter
forlaget har modtaget besked om optagelse i foreningen.

Regneeksempel
År
Oms (mio. kr.)

2015
10,5

2016
11,2

2017
9,5

Gnsnt
10,4

En gennemsnitlig omsætning på 10,4 mio. kr. svarer
til et stemmetal på 11 a 3.732 kr. (se særskilt stemmetalsoversigt), hvilket giver et forlagskontingent for 2019
på 41.054 kr.
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