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Collecting Agency skal én gang årligt fremsende særskilt regnskab godkendt af en
registreret eller statsautoriseret revisor til Det Danske Filminstitut (DFI), der dækker
collecting aktiviteten i sin helhed.
Det skal fremgå af revisorpåtegningen, at der er foretaget en kontrol af kvaliteten af
forretningsgange, indtægtsopgørelser og indtægtsfordelingen, og at resultatet af
denne kontrol er tilfredsstillende.
Den årlige revision skal bekræfte, at Collecting Agency opfylder DFIs krav, herunder
at der er sikkerhed for afregning til rettighedshavere uanset producentens eller andre
rettighedshaveres eventuelle solvensproblemer, og at Collecting Agency har en
bogføringskonto, som til enhver tid viser størrelsen af Collecting Agencys hele tilsvar
af betroede midler.
Collecting Agencys konti skal have status af separate klientkonti i pengeinstitut og
skal være underlagt samme regler og restriktioner, som er gældende for klientkonti i
advokatvirksomhed .
Producenten skal have overdraget alle krav på Filmens indtægter til Collecting
Agency, som handler på vegne af og repræsenterer samtlige rettighedshavere til
Filmen.
Producentens overdragelse skal ske med bindende virkning for distributører,
salgsagenter m.v., som herefter kun med frigørende virkning kan deponere alle
afregninger af indtægter på separat klientkonto i Collecting Agencys pengeinstitut.
Collecting Agency skal aflægge regnskab og opgørelser over Filmens indtægter i
overensstemmelse med DFIs regnskabskrav.

Collecting Agency skal være uvildig i forhold til og uafhængig af rettighedsinteresser,
hvilket betyder, at der ikke må være et sådant sammenfald af personlige og/eller
økonomiske interesser mellem producenten, distributører, salgsagenter, rettighedshavere
og Collecting Agency, som vil kunne medføre risiko for eller er egnede til at drage tvivl om
udøvelsen af Collecting Agencys virksomhed sker under indflydelse af uvedkommende
interesser.
Dette indebærer bl.a.:
Den virksomhed, der driver Collecting Agency, må ikke indgå i bestyrelsen eller
ejerkredsen i virksomheder, der er part i collectingaftalen og omvendt.
Personer ansat i virksomhed, der driver Collecting Agency, må ikke indgå i
bestyrelsen, ejerkredsen eller være ansat i virksomheder, der er part i
collectingaftalen og omvendt.
Virksomheder der er beskæftiget med filmproduktion samt med salg og distribution af
film, må ikke indgå i bestyrelsen eller ejerkredsen eller være ansat i den virksomhed,
der benyttes som Collecting Agency og omvendt.
Personer ansat i virksomheder, der er beskæftiget med filmproduktion samt salg og
distribution af film, må ikke indgå i bestyrelsen, ejerkredsen eller være ansat i
virksomheder, der benyttes som Collecting Agency og omvendt.
Den virksomhed, der virker som Collecting Agency, må ikke repræsentere eller yde
rådgivning til en part i en collectingaftale i forbindelse med en tvist eller uenighed i en
sag, der vedrører en anden part i collectingaftalen, medmindre sagen vedrører
forhold, der er den mellem parterne indgåede collectingaftale uvedkommende.

