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KJÆRE MEDLEM
Kjære medlem
7. juni 2019 fyller Gramo 30 år!
Det har vært en fantastisk reise og en rivende utvikling.
Norge var sent ute med å innføre vederlagsrett for utøvere og produsenter, men i 1989 ble det endelig innført
vederlagsrett for lydopptak i kringkasting. Forhandlinger med NRK og lokalradioene ble startet og etter noe
tid kom de første inntektene inn. På grunn av nemndssak
mot NRK ble ikke første utbetaling til rettighetshaverne
foretatt før 2. juli 1993. Fra da er det årlig og, etter hvert
flere ganger per år, blitt foretatt individuelle avregninger
og utbetalinger til utøvere og produsenter.
Medlemsmassen har økt fra litt over tusen de første årene
til over 26 000 i 2018, og stadig nye kommer til. Vi setter
stor pris på tilliten dere viser oss!
Første avregning ble gjort ved at papirrapporter ble
manuelt registrert og dette grunnlaget ble så kjørt mot
innspillingsdatabasen til Gramex, søsterorganisasjonen vår
i Danmark.
Det tok mange år før papir-rapportene ble borte. Som en
illustrasjon på volumet av papir-rapporter som er registrert, ble det i 2007 kjørt et fullt lastebillass til Nasjonalbibliotekets magasin i Mo i Rana, hvor de oppbevares hvis
noen skulle ønske å forske nærmere på det meget omfattende materialet.
I dag får vi daglige elektroniske rapporter som automatisk
matches mot innspillingsbasen i dagens datasystem Echo.
Fra 1. juli 2001 ble det innført vederlagsrett for bruk av
lydopptak i annen offentlig fremføring og Gramo fikk
et nytt ben å stå på. Nye ansatte kom til og forhandlinger med representanter for store musikkbruker-grupper ble startet. Noen av forhandlingene endte i avtaler
og en omforent tariff, mens for flere store og viktige
områder måtte vederlagets størrelse avgjøres i Nemnda.
I 2002 var inntekten for annen offentlig fremføring i overkant av 13 millioner kroner, i 2018 er inntekten over 70 millioner og vi har over 16 000 kunder.

I 2018 har vi fått ny åndsverklov og Gramos monopol til å
kreve inn vederlag er brutt. Det står klart i forarbeidene
til den nye loven at det er adgang til å inngå direkteavtaler
mellom leverandører av vederlagsfrie strømmer av musikk
og musikkbrukere. Forutsetningen for en slik ordning er at
alle rettighetshaverne på innspillingene har fraskrevet seg
retten til vederlag. Dette er i tråd med hva som gjelder for
øvrig i Europa, og vil medføre et betydelig inntektsbortfall
for annen offentlig fremføring.
Gramo har vært av den oppfatning at produsentene av den
vederlagsfrie musikken skulle melde seg inn i Gramo, på
lik linje med andre produsenter/mastereiere, og at deres
vederlag skal fordeles 50/50 med utøverne som deltar på
den enkelte innspilling.
Gramos kjernesystem Echo for registrering, matching,
avregning er - som Min Side - under konstant forbedring.
Dessverre ser vi at dette tar lengre tid enn vi både har
planlagt og vi vil beklage overfor alle våre medlemmer at
det tar for lang tid å få dette ferdig. Vi har nå gjort brukertesting av Min Side blant våre medlemmer, både utøvere
og produsenter og managere. Tilbakemeldingene fra dere
vi være helt avgjørende i videre utvikling av Min Side.
Alle vi som jobber i Gramo gleder seg til å se så mange
som mulig av dere på generalforsamlingen på Popsenteret
mandag 3. juni kl. 15:00.
Umiddelbart etter generalforsamlingen skal vi feire at vi
fyller 30 år på restaurant Lille Oslo i 1. etasje på Popsenteret, og alle er invitert. Egen invitasjon kommer.

Martin Grøndahl
Administrerende direktør
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ÅRSBERETNINGEN 2018
Samt enkelte relevante oppdateringer for første tertial 2019

VIRKSOMHETEN

Gramo ble stiftet 7. juni 1989. Foreningens formål er å
forhandle om, innkreve, forvalte og fordele vederlag til
utøvende kunstnere og produsenter for kringkasting og
annen offentlig fremføring av lydopptak som bestemt i
åndsverkloven § 21.
Gramo kan også innkreve, forvalte og fordele andre typer
vederlag som tilfaller de samme rettighetshavere. Virksomheten drives fra Rosenkrantzgate 21, 0160 Oslo.

FORTSATT DRIFT

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt
drift.

STYRET

Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen
4. juni 2018:
Leder:
Første nestleder:
Andre nestleder:
Medlemmer:

Knut Ro
Harald Sommerstad
Marte Thorsby
Erling Andersen,
Daniel Nordgård,
Hans Ole Rian
Øystein Rudjord

Varamedlemmer: Nils Petter Hansson (for Knut Ro)
Ivar Peersen (for Harald Sommerstad)
Eddie Nygren (for Marte Thorsby)
Frithjof Hungnes (for Erling Andersen)
Marius Øvrebø-Engemoen
(for Daniel Nordgård)
Lars Christian Fjeldstad
(for Hans Ole Rian)
Ivar Noer (for Øystein Rudjord)
På generalforsamlingen ble Knut Ro med vara valgt som
ekstern styreleder for to år. Øvrige styremedlemmer ble
valgt for ett år. På konstituerende styremøte ble Harald
Sommerstad og Marte Thorsby valgt som henholdsvis
1. og 2. nestleder. Disse tre utgjør arbeidsutvalg sammen
med direktøren.
Det er en realitet at det er for få kvinner i Gramos styre og
sektorutvalg. For å bedre kjønnsbalansen vil styret anmode
valgkomiteen og rettighetshaverorganisasjonene om å innstille også på kvinnelige kandidater.

SEKTORUTVALGENE
Styre- og varamedlemmer har organisert seg i sektorutvalg for behandling av saker som gjelder henholdsvis utø4

vere eller produsenter. Administrerende direktør har deltatt på møtene.
Produsentsektor
Produsentsektoren har bestått av Andersen,
Hungnes, Nygren, Rudjord, Noer og Thorsby.
Utøversektor
Utøversektoren har bestått av Fjeldstad, Nordgård,
Peersen, Rian, Sommerstad og Øvrebø-Engemoen.

RETTIGHETSHAVERORGANISASJONER

Norsk Viseforum søkte og ble godkjent som ny rettighetshaverorganisasjon i Gramo i januar 2018. Fra før er GramArt, Creo (Musikernes fellesorganisasjon), Norsk Artistforbund, Norsk Tonekunstnersamfund, Folkorg, Norsk
Skuespillerforbund og Norsk Lektorlag rettighetshaverorganisasjoner på utøversiden.
IFPI, FONO og NORA er rettighetshaverorganisasjoner
på produsentsiden.

ADMINISTRASJONEN

Bemanning og organisasjon
Gramo hadde 26 ansatte ved utgangen av 2018. Antall årsverk i 2018 var 25,1. Martin Grøndahl er administrerende
direktør. Foreningen er organisert med drifts-/vedlikeholds- og IT-avdeling, markedsavdeling, økonomiavdeling,
kommunikasjonsavdeling og stab.
Likestilling
Gramo har 15 mannlige og 11 kvinnelige ansatte. To av fire
avdelingsledere er kvinner.
Arbeidsmiljø
Sykefraværet var 5,93 % i 2018 (mot 4,47 % i 2017). Av
dette utgjør langtidsfravær 2,24 %. Langtidsfravær er definert som ett fravær på over 8 uker.
Det har ikke forekommet arbeidsuhell som har forårsaket
person- eller materiell skade. Morten Møller er Gramos
verneombud.
Gramo gjennomfører årlig arbeidsmiljøundersøkelse i regi
av Great Place To Work. Basert på resultatene, og bistand
fra Great Place To Work, er det iverksatt konkrete tiltak
for å forbedre arbeidsmiljøet. Siste undersøkelse som ble
gjennomført i november 2018 viste bedre resultat på de
fleste områder sammenlignet mot tilsvarende undersøkelse i 2017. Resultatet er fremdeles under ønsket nivå, og det
arbeides derfor kontinuerlig med disse forholdene.
Miljørapportering
Gramo gjør sitt ytterste for å bevare det ytre miljø. Det
forekommer imidlertid noe reiseaktivitet i forbindelse
med driften.

MÅL OG STRATEGIER 2018 – 2020

Gramo har vedtatt mål og strategier
for perioden 2018 – 2020.
Hele strategidokumentet er
tilgjengelig på Gramo.no

VEDERLAGSINNKREVINGEN

DAB og vederlagsnivå
NRK, P4 og Radio Norge-kanalene har i hele 2018 distribuert sine radiosignaler på DAB. I tillegg er det bygget ut lokale DAB-sendere for lokalradioer, men i de fleste områdene har lokalradioene fortsatt anledning til å sende på FM.
Det var forventet at radiolyttingen ville bli redusert som en
konsekvens av overgangen til DAB, særlig fordi det vil ta
lang tid før et flertall av bilene har DAB-radio installert og
fordi utskiftingen av FM- radioene i private hjem ville ta tid.
Målinger gjennom året har vist at dette var en riktig antagelse, men etter at målemetoden ble forbedret og nytt firma overtok målingen, viser det seg at radiolyttingen nå er
på samme nivå som da radioene sendte på FM. Radio står
fortsatt meget sterkt, og i de aller fleste kanaler er musikk
hovedingrediensen.
NRK
For 2018 har NRK og Gramo hatt a-konto avtale og en intensjon om å komme frem til en avtale for 2018 samt etterfølgende år, i løpet av første kvartal 2019. Et innledende
forhandlingsmøte er avholdt og målet er å komme frem til
et vederlagsnivå, samt å bli enige om reguleringsmekanismer, innen den fastsatte fristen.

P4
Avtalen som ble signert med P4 i 2011, ble videreført uten
endringer i 2018. Beregningen av vederlaget gjøres i henhold til beregningsmodell avsagt i Nemnda, og tar hensyn
til både musikkbruk, inntekter og dekningsgrad.
Radio Norge
Avtalen som ble signert med Radio Norge i 2009, er videreført uten endringer i 2018. Beregningen av vederlaget
gjøres i henhold til beregningsmodell avsagt i Nemnda, og
tar hensyn til både musikkbruk, inntekter og dekningsgrad.
Lokalradioene
Etter at ny fremforhandlet lokalradioavtale ble sendt ut våren 2018, har 166 av 200 lokalradioer signert den nye avtalen. Den nye avtalen tar utgangspunkt i den forrige, og
har tatt hensyn til lokalradioenes ønske om en forenklet
vederlagsmodell og rettighetshavernes krav på et rimelig
vederlag.
Web-castere
Gramo har vederlagsavtale med 32 web-castere. En webcaster sender radio kun via Internett.
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Øvrige kringkastere
Bruk av vederlagspliktig musikk i kommersielle TV-sendinger kontrolleres fortløpende, og bruk av vederlagspliktig
musikk faktureres per tilfelle.
Annen offentlig fremføring
Gramo har avtale med 16 894 musikkbrukere som serveringssteder, hotell, treningssentre, kundelokaler etc. Vi
kontakter nyetableringer i form av månedlige kampanjer.
I tillegg til kampanjer, foretar vi omfattende kontroller
både for Gramo og TONO. Kontrollarbeidet er viktig både
med henblikk på nye avtaler, og informasjonsarbeid. Vi ser
at overvekten av nye vederlagsavtaler i 2018, var avtaler
som kom inn som følge av kontroll.
Innføringen av ny åndsverklov med virkning fra 1. juli 2018,
medfører et inntektstap for Gramo. Det er nå adgang for
produsenter og utøvere å gi avkall på Gramo-vederlag.
Som en følge av dette er det åpnet opp for at andre aktører kan ta betalt for fremføring av musikk på Gramos
område. Det vil si at musikkbrukere kan fremføre såkalt
«frikjøpt musikk» i foretakene sine, og at de som følge av
dette ikke skal betale vederlag til Gramo. Dette medfører
merarbeid for administrasjonen, både for de som sitter
inne på kontoret og for kontrollørene som må ta stilling til
om det spilles vederlagspliktig musikk som det skal betales
for, eller om musikken som spilles er «frikjøpt». En direkte
konsekvens av ny åndsverklov er at vi ikke nådde budsjettet for 2018.
I 2018 startet vi å utarbeide et kommunikasjonskonsept vi
kaller «Verdien av musikk». Oppgaven er å styrke Gramos
relasjon til musikkbrukerne og øke forståelsen for vederlagsordningen. En annen del av kommunikasjonskonseptet
er å gjøre musikkbrukere oppmerksomme på det verdipotensialet som ligger i en bevisst musikk-strategi.
Målsetningen er at det etableres flere avtaler og en økt
tilfredshet blant eksisterende musikkbrukere.
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AVREGNING

I 2018 hadde Gramo fire avregninger. Dette var hovedavregning for 2017, etteravregning for 2013 – 2017 samt
sluttavregning for 2013 og 2014 ved utgangen av året.
Utbetalingene fordelte seg slik:
Utøvere
Utbetalt direkte til utøvere
Utbetalt via agent
Utbetalt via utenlandske
vederlagsbyråer
Totalt utbetalt til utøvere
Plateselskap/mastereiere
Utbetalt direkte til
selskap/mastereier
Utbetalt via
rettighetshaverorganisasjoner
Utbetalt via agent/utenlandske
vederlagsbyråer
Totalt utbetalt til
plateselskap/mastereiere

kr 29,6 millioner
kr 13,4 millioner
kr 15,7 millioner
kr 58,7 millioner

kr 12,3 millioner
kr 57,8 millioner
kr 2,7 millioner
kr 72,8 millioner

Mellom avregningene har vi i tillegg gjort ukentlige utbetalinger på til sammen kr 600 tusen. Totalt utbetalingsbeløp i 2018 blir da kr 132,1 millioner.

Utvikling i inntekter for annen offentlig
fremføring siste 10 år:
kr. 80000 000

Merverdiavgift på vederlag
I 2015 hevdet Skattedirektoratet, i en avgjørelse mot et av
Gramos produsentmedlemmer, at det skal beregnes merverdiavgift på mottatt vederlag. Gramo hevder at direktoratets begrunnelse om at produsenter ikke har originære
rettigheter, bygger på feil forståelse av opphavsretten.
Gramo har sendt brev om dette 22.1.2015 og Kulturdepartementet har understøttet Gramos anførsler i et brev
til Finansdepartementet datert 17.06.2016. Gramo følger
jevnlig opp saken med Finansdepartementet og har også
utdypet problemstillingene i møter. I skrivende stund er
det ingen indikasjon på når et svar fra Finansdepartementet vil foreligge.

2016

2017

2018

Før vi betaler ut pengene vi har fått inn, legger vi alle pengene i én pott og fordeler likt, halvparten til artister og
musikere, og den andre halvparten plateselskap og mastereiere. Alt blir imidlertid ikke utbetalt til samme tid. Gramo
jobber kontinuerlig med å finne alle som deltar på låtene
som er spilt på radio, og som derfor skal ha penger. Det
tar lenger tid å finne alle rettighetshaverne på utøversiden, men vi betaler ut penger i tre år etter låta har blitt
spilt på radio.
Trekk av administrasjongebyr på individuelt vederlag til
tidligere tilsluttede medlemmer ble fjernet i produsent-

sektor fra og med 2015-utbetalingen, og i utøversektor
fra og med 2017-utbetalingen.
Fordeling av vederlag for annen offentlig fremføring
Gramo har vært jevnlig i kontakt med leverandører av
strømmetjenester med målsetting om at vi skal kunne
motta rapporter over musikkforbruk fra kunder vi har
felles. Det er også fra Gramo sin side blitt sendt avtaleforslag som skal regulere samarbeidet med leverandører
av strømmetjenester. Til nå er Liveqube og Soundtrack
Your Brand positive til et samarbeid med Gramo. Det viser seg at strømmeleverandørene ikke har formater som
inneholder den informasjonen Gramo trenger for å kunne
fordele vederlaget riktig. Dette er noe de jobber med, og
forhåpentligvis vil dette være på plass innen 1. kvartal 2019.
I spørreundersøkelsen fra Kantar TNS i 2017 om musikkavspilling, viser det seg at 25 % av de spurte bruker private
streamingtjenester, og 80 % av disse igjen bruker Spotify
privat.
Rapporter fra kringkasterne og resultat fra spørreundersøkelsen vil danne grunnlag for å fordele vederlaget i
annen offentlig fremføring mer korrekt. Dette vil gjøre
seg gjeldende fra og med avregningsåret 2018.
Avregning av andre typer vederlag
Vi avregner og utbetaler normalt også andre typer vederlag på vegne av andre organisasjoner, for eksempel vederlag for privatkopiering og innkopiering. Dette ble ikke gjort
i 2018 grunnet forsinkelser med nytt kjernesystem.
Gramo AS
Gramo planlegger å stifte et selskap som foreløpig har fått
navnet Gramo AS og skal være 100% eid av foreningen
Gramo. Oppstarten av Gramo AS vil være første kvartal
2019. Hensikten er å utnytte det nye dataverktøyet Echo til
å utføre flere tjenester enn fordeling med hjemmel i åndsverkloven § 21 (se forrige punkt). Tjenesten med å bistå til
slike fordelinger, vil være mva-pliktig og Gramo AS vil bli
registrert som mva-pliktig. Denne typen virksomhet vil i tillegg kunne være med å redusere kostnadene i Gramo.
Kostnadsanalyse av Gramos drift
Gramo har løpende fokus på å drifte foreningen så kostnadseffektivt som mulig. I 2018 gjennomførte administrasjonen, etter oppdrag fra styret, en analyse av Gramo sitt
kostnadsnivå opp mot tilsvarende foreninger i våre naboland. Slike analyser er vanskelig å gjennomføre da rettighetene som forvaltes, og virksomheten som utøves, er ulike
mellom landene. Analysen viste ingen vesentlige forskjeller
mellom landene, men det arbeides videre for å optimalisere
driften av Gramo.

På flere områder har Gramo og TONO sammenfallende
arbeidsoppgaver og der dette anses effektivt utføres oppgaver i samarbeid. Ett eksempel på en slik oppgave er utegående kontroll for annen offentlig fremføring. Dette er en
oppgave som utføres for begge foreningene og kostnadene fordeles likt. Det er et ønske fra Gramo at et tilsvarende
samarbeid for flere arbeidsoppgaver bør vurderes.
Utenlandsvederlag
Gramo avregner vederlag til sine medlemmer for spilling
i de land Gramo har inngått utvekslingsavtaler med. Ved
utenlandsavregning, mottar Gramo datafiler fra de ulike utenlandske vederlagsbyråene, med rapport over radiospilling per år. Gramo identifiserer norske innspillinger
og får overført vederlag de norske rettighetshaverne har
krav på. Vederlaget blir utbetalt uavkortet til medlemmene.
Gramo følger The Societies Council for the Administration of Performers Rights (SCAPR) sine retningslinjer for
utveksling, og dette skal land som Gramo har tegnet utvekslingsavtale med også gjøre.
A-avtaler
A-avtale innebærer at individuelle avregnede vederlag til et
annet lands rettighetshavere overføres samlet til dette landets vederlagsbyrå og utbetales individuelt gjennom dette
byrået. Gramo har i dag følgende A-avtaler:
Belgia – PlayRight, utøversektor
Brasil – Abramus, utøversektor
Canada — Actra/Artisti, utøversektor
Canada – ReSound, produsentsektor
Danmark — GRAMEX, begge sektorer
Finland — GRAMEX, begge sektorer
Irland — RAAP, utøversektor
Island — SFH, utøversektor
Nederland — Sena, begge sektorer
Polen – SAWP, utøversektor
Spania — AIE, utøversektor
Storbritannia — PPL, utøversektor
Sverige — IFPI, produsentsektor
Sverige — SAMI, utøversektor
Tyskland – GVL, utøversektor
Gramo vil i løpet av første halvår 2019 inngå A-avtaler med
Frankrike, Italia, Sveits, Tsjekkia, Slovakia og Portugal på
utøverområdet. Det er sendt forespørsel i Soundexchange
i USA om å inngå A-avtaler både på utøver- og produsentområdet. Når disse avtalene vil bli inngått er ennå ikke klart
fordi Soundexchange for tiden evaluerer sitt internasjonale
samarbeid med alle land og internasjonale relasjoner.
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TEKNOLOGISK UTVIKLING

Utvikling av nytt kjernesystem – Echo og Min Side
Siden 2015 har administrasjonen og den norske leverandøren Skalar samarbeidet, om utvikling av nytt kjernesystem Echo og ny selvbetjeningsløsning - Min Side - til
Gramo. Utvikling av Echo og Min Side følger en smidig
utviklingsmetodikk, hvor systemene utvikles i parallell av
ett utviklingsteam i henhold til Gramos prioriteringer.
I 2018 har prosjektet levert funksjoner og grensesnitt for
etteravregning/korreksjonsavregning, tilleggsavregning/
sluttavregning og forfall av foreldete vederlagsår, fordeling av utøvervederlag fra utlandet, kraftigere arbeidsverktøy (bulk- og duplikathåndtering) samt integrasjon
mot VRDB2 for utveksling med utenlandske vederlagsbyråer.
Nye ”Min Side”
Min Side skal gi våre medlemmer full kontroll over sin diskografi/katalog, avregninger og utbetalt vederlag. I oktober ble Min Side fase 2 lansert. Denne inneholdt funksjoner for å gi medlemmer mulighet til å søke i hele Gramos
diskografi, kunne opprette nye utgivelser og innspillinger
og legge seg på og registrere rettigheter til eksisterende
innspillinger. Fra oktober 2018 til februar 2019 var det registrert 1 500 nye utgivelser og 5 000 nye innspillinger av
våre medlemmer gjennom Min Side.
Gramos medlemmer har, og skal fortsette å ha, høye
forventninger til Gramo og de tjenester vi tilbyr. De nye
funksjonene fikk en blandet mottakelse, og en rekke medlemmer har reist kritikk mot dårlig brukervennlighet og
mangelfulle funksjoner i Min Side-tjenesten. Dette er tilbakemeldinger vi i Gramo tar på alvor. Vi har gjennomført
brukertesting av Min Side blant utøvermedlemmer, selskaper og managere. Deres tilbakemeldinger vil være avgjørende i videreutviklingen for å innfri forventningene som
brukerne har til Min Side.
Vi håper medlemmene fortsatt har tålmodighet med oss.
For å sikre egne vederlagsutbetalinger, oppfordrer vi til
å ta i bruk Min Side og sjekke opplysninger om registrert
adresse, e-post, bankkontonummer, diskografi og medlemskap i rettighetsorganisasjoner.
Pågående og planlagte aktiviteter for 2019:
• Kommisjonsavregning (utøvere)
• Innkopieringsavregning (produsenter)
• Forbedring av Min Side etter funn fra brukertesting
• Fordeling av produsentvederlag fra utlandet
• Støtte nye innlesingsformater - nye utgivelser
(DDEX MLC) og rapporter fra offentlig fremføring
(strømmetjenester)
• Innsikt i spesifikasjon/avregningsdetaljer og uttrekk
8

Prosjektet nytt kjernesystem til Gramo ble startet i august
2015 med en estimert totalkostnad på 23,8 millioner kroner. I 2017 ble estimert totalkostnad oppjustert til 29,7 mill.
Forsinkelser har dessverre vedvart også i 2018. Det er i
hovedsak to bakenforliggende faktorer til dette:
1. Utvikling av ny funksjonalitet, som isolert sett er en
komplisert oppgave, tar lengre tid når funksjonen skal
bygges inn i et allerede idriftsatt kjernesystem.
2. Kontinuerlige endringer over lengre tid gjør det
tvingende nødvendig å prioritere rene drifts- og
vedlikeholdsoppgaver for å opprettholde stabilitet
og sikkerhet, herunder oppgaver for å re-faktorere
kodebasen, oppgradere underliggende infrastruktur,
programvaremoduler, API-grensesnitt osv.
I forhandlinger med Skalar, i perioden desember 2017 til
mai 2018, kom partene derfor til enighet om å nedskalere
gjenværende oppgaver i prosjektet, med viten om at funksjonene må realiseres på et senere tidspunkt, med målsetting om å kunne avslutte prosjektfasen og gå over i en
løpende produktutviklingsfase. Skalar og Gramo ble enige
om en sluttdato for hovedprosjektet 30.06., med tilhørende leveranser og kombinasjon av fastpris for utvikling av
etteravregning, bulk-verktøy, Min Side fase 2, mv. Utvikling av VRDB2-integrasjon ble regulert til løpende timer,
men til redusert timesats.
Av de gjenværende oppgavene som ble tatt ut, finner vi
en rekke funksjoner som ikke var kritisk å ha på plass for
første halvår av 2018, men som var kritiske for Gramos
virksomhet til høsten; tilleggs-/sluttavregning, forfall av
foreldete vederlag (identifisere kollektive midler) samt tilpasse ny innrapporteringsløsning fra Altinn, mv.
Andre halvår av 2018 blir utvikling av gjenstående kritiske
funksjoner igangsatt og løpende realisert, men arbeidet
ble ikke kontraktsregulert utover en innsatsforpliktelse fra
Skalar sin side. I denne perioden skjer øvrig utvikling samt
drift og vedlikehold på løpende basis, og til markedspris,
mens partene fremforhandlet ny samarbeidsavtale.
Påløpte kostnader i 2018 beløp seg til 12,5 millioner kroner, hvorav 9,4 millioner relateres utvikling og 3,1 millioner relateres til drift og vedlikehold. Faktisk totalkostnad,
fra oppstart i 2015 til prosjektavslutning i 2018, beløper
seg til 44 millioner kroner. Dette inkluderer ordinær/avtalt
fakturering i prosjektperioden samt tilbakeholdt vederlag
for ytelser utført i 2017 på 3 millioner kroner (fakturert i
2018), og kontraktfestet sluttvederlag på 1,8 millioner kroner utløst av at prosjektet ble avsluttet.
Gramo og Skalar har for 2019 inngått løpende samarbeidsavtale for videreutvikling og drift av Echo og Min Side.
International Standard Recording Code (ISRC)
Basert på retningslinjer fra IFPI-sekretariatet er Gramo

ansvarlig for utdeling, forvaltning og kontroll av koden i
Norge. Koden identifiserer opprinnelig registrant, innspillingsland og innspillingsår, og skal følge innspillingens hele
levetid. Hver nye innspilling skal ha en kode. Gramo ønsker
å bli kontaktet før selskapene iverksetter opprettingseller etterarbeid.
International Performers Database (IPD)
IPD inneholder informasjon om utøvere og deres medlemskap i ulike vederlagsbyråer. IPD, som nå er i en versjon 4,
er til stor hjelp ved internasjonal utveksling av vederlag.
Det er nå mer enn 1 million utøvere fra 45 land i IPD.
Virtual Recording Database (VRDB)
VRDB er en database for gjenkjenning og utveksling av
innspillingsdata som benyttes av 45 vederlagsbyråer internasjonalt. VRDB2 er ferdig utviklet og vil være i full bruk
fra 2019. Gramo har vært aktiv deltager i arbeidsgruppen
som styrte utviklingen av det nye VRDB2, som med kraftig forbedret funksjonalitet skal effektivisere utvekslingen
mellom vederlagsbyråene.

STATISTIKK OG UTREDNINGER
PÅ MUSIKKOMRÅDET
Kunst i tall
Gramo har sittet i referansegruppe og vært leverandør av
tallmateriale til bransjestatistikken «Kunst i tall» som utvikles av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra
Kulturrådet. Kunst i tall er Kulturrådets årlige måling av
inntektene på de ulike kunstområdene musikk, litteratur,
visuell kunst og scenekunst. Kunst i tall 2017 ble lansert i
desember 2018 og var den sjette rapporten i rekken. Rapporten viser at inntekten i de fire kunstbransjene i Norge til sammen i 2017 beløper seg til 13,9 milliarder kroner.
Musikkbransjen alene står for 4,5 milliarder kroner.

Konsekvenser av digitaliseringen
på musikkområdet
På oppdrag for Kulturdepartementet har Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI, i samarbeid med
Menon Economics, gjennomført en utredning av konsekvensene av digitaliseringen for aktørene i musikkfeltets
økosystem. Det overordnede formålet med utredningen
har vært å innhente mer kunnskap om den økonomiske utviklingen på det norske musikkfeltet de siste tiårene, sett
i lys av den teknologiske og digitale utviklingen. Utredningen skal kartlegge digitaliseringens påvirkning av verdikjeden, markedsstrukturene og konkurransesituasjonen og
identifisere eventuelle endringer av fordeling av verdier
mellom de ulike aktørene.

Gramo har, sammen med andre branseorganisasjoner,
vært bidragsyter til utredningen. Rapport fra utredningen
ble offentliggjort 31. januar 2019.
Et av hovedfunnene i rapporten er at selv om det totale
musikkmarkedet i Norge har hatt god vekst siden 2011, har
norske artister og rettighetshavere fått tøffere kår. Markedet har vokst, men andelen salg av norsk musikk har gått
ned fra 39 til 33 prosent, noe digitale strømmetjenester
får skylden for.

Gramo-statistikken
Gramo-statistikken presenterer ulike topplister og sammendrag av radiospilling og vederlagsutbetalinger, for
eksempel hvilke artister og låter som er mest radiospilt,
norskandeler og fordeling av vederlag mellom rettighetshavergrupper og kjønn. Gramo-statistikken for 2016 og
2017 er ikke utarbeidet på grunn av forsinkelser i nytt kjernesystem. Eldre statistikker kan bestilles i papirutgave eller
lastes ned på www.gramo.no.

AVGIFTSINNKREVING FOR FOND
FOR UTØVENDE KUNSTNERE (FFUK)

På vegne av Fond for utøvende kunstnere, har Gramo ansvar for fakturering og innkreving av avgift for ikke-vernet
musikk i kringkasting og annen offentlig fremføring. Totalt
for både kringkasting og annen offentlig fremføring har
det i 2018 blitt fakturert kr 26 165 681 i avgift til Fond for
utøvende kunstnere.

NY ÅNDSVERKLOV

1.juli 2018 trådte ny åndsverklov i kraft. For Gramo ble det
en viktig endring i forhold til den gamle loven. Fra ikrafttredelsen av den nye loven ble det gitt anledning til å hevde at innspillinger er vederlagsfrie. Gramo har hele tiden
hevdet at det ikke skal være anledning til å tilby vederlagsfrie innspillinger. Vårt syn har hele tiden vært at de som
produserer denne musikken skal melde seg inn i Gramo,
og at de skal få avregning som alle andre medlemmer når
deres innspillinger har blitt brukt. Kulturdepartementet og
stortingskomiteen var ikke enige i Gramos syn, og denne
endringen vil medføre et inntektsbortfall, etter dagen
prognoser på mellom 6 og 8 millioner kroner i 2019.

VERNEREGLENE

I 2018 ble det diskutert om Gramo praktiserer vernereglene riktig. Det er innhentet en ekstern juridisk betenkning
som konkluderer med at Gramo praktiserer disse reglene
korrekt. I forbindelse med behandlingen av ny åndsverklov
i Stortinget, ble Kulturdepartement bedt om å se på de
eksisterende vernereglene og eventuelt foreslå endringer.
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I skrivende stund har departementet ikke startet dette
arbeidet og det er ikke klarlagt når de vil ha tid til dette.
Forslag til eventuelle endringer vil bli sendt på høring.

CRM-DIREKTIVET

EU fastsatte 26.2.2014 det såkalte CRM-direktivet. Direktivet har som formål å modernisere systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter.
Norge er forpliktet til å følge dette, og Kulturdepartementet jobber med å lage en egen CRM-lov. CRM-direktivet
skal i hovedsak sette rammer for kollektiv rettighetsforvaltning, sikre god styring og gjennomsiktighet i forvaltningsbyråer og fremskynde deres rettighetsforvaltning
internasjonalt.
I Norge, og for Gramo vil dette hovedsakelig påvirke
regler for generalforsamling og medlemskap. CRM-loven
vil i tillegg gi enkelte retningslinjer for kollektive midler. Per
februar 2019 er det ikke klart når det vil komme høring på
en CRM-lov. Gramo er i jevnlig kontakt med Kulturdepartementet om saken.

GDPR-DIREKTIVET

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), trådte i kraft for alle norske virksomheter i 2018. Det nye regelverket er både omfattende
og skjerpende, gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Gramo har i 2018 med bistand fra
konsulentselskapet Move AS kartlagt hvilke krav som gjelder for vår virksomhet, hva som er nåsituasjonen i organisasjonen, og hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre
slik at vi utfører vår virksomhet i tråd med det nye regelverket. Utførte tiltak er for eksempel utnevnelse av et personvernombud, utforming av personvernerklæring, inngåelse av databehandleravtaler med sentrale leverandører og
samarbeidspartnere og rutineendringer ved utveksling av
informasjon som inneholder personopplysninger.

NORCODE

Norcode (The Norwegian Copyright Development Association) er stiftet av BONO, Gramo, Kopinor, Norwaco og TONO. Norcode jobber for å bygge opp og styrke
foreninger og forvaltningsbyråer for opphavsmenn, utøvere og produsenter/utgivere i utviklingsland. For mer informasjon om Norcodes prosjekter, se www.norcode.no.
I løpet av de siste to årene har BONO, Kopinor og Norwaco
meldt seg ut av Norcode. Dette har medført at Norcode
fokuserer på å støtte og bidra i prosjekter kun på musikkområdet.
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INTERNASJONALE RELASJONER
Gramo er medlem av følgende internasjonale fora:
The Societies Council for the Administration
of Performers Rights (SCAPR)
Foreningen har som oppgave å arbeide for samordning av
vederlagsutbetalinger over landegrensene, og å ivareta
utøverrettigheter.
Performance Right Commitee (PRC)
Komiteen ivaretar produsentenes rettigheter til sekundærbruk av fonogrammer.
Association of European Performers (AEPO)
Organisasjonen arbeider for styrking av utøveres rettigheter i forhold til EU/EØS og WIPO (FNs opphavsrettsorganisasjon).

KOLLEKTIVE MIDLER
I snitt utbetales 90% av vederlaget til avregning, individuelt
til Gramos medlemmer. Norske rettighetshavere som har
opptjent vederlag, men som ikke er medlemmer, blir kontaktet og får utbetalt pengene når de har registrert seg hos
Gramo. Avregnet vederlag til ukjente rettighetshavere blir
utbetalt når Gramo har identifisert disse innenfor lovens
foreldelsesfrist på 3 år.
Vederlag som av ulike årsaker ikke kan utbetales individuelt
etter tre år, samt vederlag under minstegrensen, blir såkalt kollektive midler. Bestemmelser om kollektive midler
er nedfelt i lovforskriften og lovforarbeidene. I henhold til
sistnevnte skal kollektive midler bevilges til organisasjonsstøtte eller til andre formål til beste for norsk utøvende
kunst. Ytterligere regulering er fastsatt i Gramos vedtekter
og fordelingsreglement (se gramo.no).

INDIVIDUELT FORDELT VEDERLAG
OG SEKTORRESULTAT
Med unntak av vederlag fra utlandet fordeles innkrevd
vederlag likt mellom utøversektor og produsentsektor.
Sektorresultatet viser således den enkelte sektor sine
vederlagsinntekter, fratrukket kostnader. I all hovedsak
fordeles kostnadene likt og det henvises til fordelingsregnskapet som er en del av årsregnskapet. Beløpene for «individuelt fordelt vederlag» for årene 2015 – 2017 vil øke da

Gramo arbeider kontinuerlig med å finne rettighetshavere
på den spilte musikken i hele foreldelsesfristen på tre år,

som er nedfelt i forskriftene til åndsverkloven. Summen
for fordelt vederlag for 2017 vil øke helt fram til 1.1.2022.
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Følgende bevilgninger er gjort fra kollektive midler i 2018:
Produsentsektor

Utøversektor

Organisasjonsstøtte
IFPI

Organisasjonsstøtte
620 036

FONO

138 987

NORA

13 127

Sum

772 150

Prosjektstøtte
Spellemann

GramArt
CREO (MFO)

3 724 422
758 939

Norsk Artistforbund

65 587

Norsk Lektorlag

65 587

Norsk Tonekunstnersamfund

42 163

FolkOrg

28 109

Sum

4 684 807

Prosjektstøtte
1 500 000

GramArt

2 462 872

FONO

200 000

CREO (MFO)

IFPI

150 000

Norsk Artistforbund

44 733

NORA

80 000

Norsk Lektorlag

43 945

FolkOrg

26 657

Norsk Viseforum

24 589

Gramo synlighetsprosjekt

150 000

Norsk Tonekunstnersamfund
Gramo synlighetsprosjekt
Norcode

501 528

18 881
500 000
450 000

Sum

2 080 000

Sum

4 073 205

Totalt

2 852 150

Totalt

8 758 012

Alle rettighetshaverorganisasjoner som har mottatt prosjektstøtte har sendt inn søknad med budsjett, og fått
bevilget støtte til formål som er i henhold til lovens forarbeider. For bevilgninger over kr 100 000 er det sendt
inn revisorgodkjent regnskap, årsberetning og generalforsamlingsprotokoll. Dokumentasjonen er godkjent av

Gramos revisor før utbetaling. For bevilgninger under
kr 100 000 skal det sendes inn regnskap godkjent av
kompetent organ i henholdt til vedtektene i organisasjonen. Alle mottagere av prosjektstøtte skal sende inn
gjennomføringsrapport.
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GRAMOS SYNLIGHETSPROSJEKT
– TIL FREMME AV NY NORSK MUSIKK

Gjennom blant annet bevilgninger fra kollektive midler i
utøversektor, støtter Gramo prosjekter og arrangementer
til fremme av nye, norske utøvere.
Gramo har gjennom disse prosjektene ønsket å gi utøvere
et springbrett til videre karriere, samtidig som Gramos
forvaltning av vederlagsretten blir synliggjort. I 2018 var
Gramo involvert i følgende prosjekter:

GNIST – OVER OSLO

I 2018 var Gramo samarbeidspartner med Over Oslo om å
arrangere seminar og minifestivalen GNIST for nye norske
musikere og artister. Alle som søkte om å være med på
GNIST, fikk tilbud om å være med på seminardelen. Det ble
plukket ut 10 vinnere som fikk ulike premier som å spille på
Over Oslo, innspilling i studio, reisestipend, musikkutstyr
etc. Gramo ble synliggjort i alt materiell i forbindelse med
prosjektet.

SPELLEMANNPRISEN

Gramo var samarbeidspartner med Spellemannprisen om
prisutdelingen for 2018 som gikk av stabelen 30. mars
2019. Gramo ble bli synliggjort gjennom TV-plakat, pressevegg, i sosiale medier og ellers relevant materiell. Gramo
ga et arbeidsstipend på kr 250.000 til vinneren av ”Årets
Gjennombrudd og Gramo-stipend”.
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JAZZINTRO

Gjennom avtale med Norsk Jazzforum, ga Gramo et
arbeidsstipend på kr 150.000 til vinneren av Jazzintro
- Årets Unge Jazzmusikere. Finalen gikk som vanlig av
stabelen under Moldejazz og vinneren i 2018 var bandet
I LIKE TO SLEEP. Gramo ble synliggjort i alt materiell i
forbindelse med prosjektet.

INTROFOLK

I 2018 gikk Gramo for første gang inn en samarbeidsavtale
med Folkorg. Gramo ga et arbeidsstipend på kr 100.000
til vinneren av INTROFolk. Finalen ble avholdt på Riksscenen i Oslo, og prisen ble delt ut under festforestilling i
Operaen. Vinneren av tittelen Årets unge folkemusiker og
Gramo-stipendet 2018 ble Ole Nilssen. Gramo ble synliggjort i alt materiell i forbindelse med prosjektet.

KONTROLLKOMITÉ

Generalforsamlingen valgte følgende kontrollutvalg: Produsentsektor: Rebecka Sjøstrøm (vara Håkon Gjesvik).
Utøversektor: Jan Lothe Eriksen (vara Åse Karin Hjelen). Komiteen har mottatt protokoller fra styre- og utvalgsmøter,
samt gjennomgått regnskapet for år 2018.

Oslo, 5. mars 2019

Knut Ro
(styreleder)

Harald Sommerstad
(1. nestleder)

Marte Thorsby
(2. nestleder)

Erling Andersen

Daniel Nordgård

Hans Ole Rian

Øystein Rudjord

		
		

Martin Grøndahl
(administrerende direktør)
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RESULTATREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER
Vederlagsinntekter kringkasting
Vederlagsinntekter innkopiering
Vederlagsinntekter offentlig fremføring
Andre inntekter
Sum inntekter

NOTE
1,9
1
1,9
1

2018
102 783 566
0
70 442 749
128 508
173 354 823

2017
102 864 214
0
70 750 261
171 153
173 785 628

2,12
2
3
2,4
4
5
6

23 289 387
695 668
4 316 632
12 350 186
-870 540
187 496
927 330
40 896 158

23 776 729
646 080
4 554 692
8 553 216
-1 614 789
321 939
1 861 596
38 099 463

132 458 664

135 686 165

2 456 041
62 637
0
2 393 403

1 212 751
74 784
183 000
1 320 967

ORDINÆRT RESULTAT

134 852 068

137 007 132

DISPOSISJONER
Bevilgninger fra sektorene
Overført vederlag til avregning
Sum disposisjoner

0
134 852 068
134 852 068

0
137 007 132
137 007 132

0

0

DRIFTSKOSTNADER
Personalkostnader
Personalkostnader styret/sektorene
Avskrivninger/Nedskrivninger
Administrasjonskostnader
Administrasjonsgebyr
Kostnader sektorene
Tap på fordringer
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSPOSTER
Finansinntekter
Finanskostnader
Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler
Sum finansposter

RESULTAT ETTER DISPOSISJONER
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BALANSE
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Biler
IT-utstyr
Programvare
Inventar m.v
Sum
Finansielle anleggsmidler
Netto pensjonsmidler
Sum

NOTE

2018

2017

3

1 224 044
185 642
36 747 421
540 543
38 697 650

1 272 825
169 309
29 171 153
742 363
31 355 650

0
0

0
0

38 697 650

31 355 650
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SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Opptjent, ikke fakturert inntekt
Andre fordringer
Sum

6, 13
9

32 409 307
31 705 415
1 016 340
65 131 062

12 358 192
64 659 050
1 196 292
78 213 534

FINANSIELLE PLASSERINGER
Fondsplasseringer
Sum

10

108 338 390
108 338 390

106 776 746
106 776 746

BANKINNSKUDD, KONTANTER
Kasse, bank
Sum

11

34 374 535
34 374 535

42 778 656
42 778 656

SUM OMLØPSMIDLER

207 843 987

227 768 936

SUM EIENDELER

246 541 636

259 124 586
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EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Egenkapital
Sum

NOTE

2018

2017
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

232 997 693
232 997 693

239 746 345
239 746 345

3 353 377
2 074 399
8 116 165
13 543 942

695 109
1 822 048
16 861 084
19 378 241

SUM KORTSIKTIG GJELD

246 541 635

259 124 586

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

246 541 635

259 124 586

LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Netto pensjonsforpliktelse
Sum

12

SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Vederlag
Vederlag til avregning
Sum
ØVRIG KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Offentlig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum

16

8

13

		

Oslo, 5. mars 2019

Knut Ro
(styreleder)

Marte Thorsby
(1. nestleder)

Harald Sommerstad
(2. nestleder)

Erling Andersen

Daniel Nordgård

Hans Ole Rian

Øystein Rudjord

		
		

Martin Grøndahl
(administrerende direktør)
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING 1.1 - 31.12
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før avregning
Gevinst/Tap avgang driftsmidler
Avskrivninger/Nedskrivninger
Endring i kortsiktige fordrings- og gjeldsposter
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Endring i finansielle plasseringer
Utbetaling til medlemmer og deres organisasjoner
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

2018
134 852 068
26 233
4 316 632
-16 960 544
24 208 716
1 438 357
-144 600 718
3 280 743

2017
137 007 132
-69 050
4 554 692
-4 460 161
9 419 699
240 157
-111 768 762
34 923 706

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Investeringer i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-11 854 865
170 000
-11 684 865

-16 412 940
655 000
-15 757 940

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i likvider i året

-8 404 122

19 165 766

KONTANTER OG BANKINNSKUDD PR 1.1.

42 778 656

23 612 889

KONTANTER OG BANKINNSKUDD PR 31.12.

34 374 535

42 778 656
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FORDELINGSREGNSKAP
Poster som fordeles likt mellom utøver- og produsentsektor
FELLESKOSTNADER
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Refusjon sykepenger
Vikarbyrå
Andre personalkostnader
Forsikringer ansatte
Sum lønninger, folketrygd

2

2018
18 112 812
3 166 017
-339 546
141 950
-476 023
2 684 177
23 289 387

2017
18 767 481
2 956 647
-599 296
826 310
-631 385
2 456 972
23 776 729

3

4 316 632
4 316 632

4 554 692
4 554 692

Lokalkostnader
Datakostnader
Kontorkostnader
Advokatkostnader
Revisjonskostnader
Forsendelseskostnader
Transportkostnader
Reisekostnader
Andre administrasjonskostnader
Sum administrasjonskostnader

4

2 198 411
5 945 840
254 401
104 349
166 375
500 686
95 173
502 371
2 582 579
12 350 186

2 066 015
2 513 083
240 045
526 063
158 063
545 620
121 583
481 439
1 901 306
8 553 216

Tap på fordringer

6

927 330

1 861 596

40 883 535

38 746 234

Avskrivninger/Nedskrivninger
Sum avskrivninger

SUM FELLESKOSTNADER

NOTE
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POSTER SOM KAN HENFØRES DIREKTE TIL SEKTORENE
Driftsinntekter
Vederlagsinntekter kringkasting
1
53 798 820
Vederlagsinntekter offentlig fremføring

1

35 221 374

Andre driftsinntekter
Sum inntekter

1

64 254
89 084 448

Administrasjonsgebyr

20 441 767

2017 SUM

PRODUSENT

20 441 767

2018 SUM

Felleskostnader fordelt

UTØVER

NOTE

FORDELINGSREGNSKAP FORTS.

40 883 535

38 746 234

48 984 746 102 783 566 102 864 215
35 221 374

70 442 749

70 750 261

64 254
128 508
171 153
84 270 374 173 354 823 166 041 640

870 540

0

870 540

1 614 789

Bevilgninger fra brutto vederlag
Bevilgninger fra sektorene
Sum bevilgninger

8

0
0

0
0

0
0

0
0

Personalkostnader
styret/sektorene

2

389 594

306 073

695 668

646 080

Kostnader sektorene

5

137 574

49 922

187 496

321 939

7

1 363 495
31 609
1 331 886

1 092 546
31 029
1 061 517

2 456 041
62 637
2 393 403

1 395 751
74 784
1 320 967

64 534 129 134 852 067

137 007 132

Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finans
SEKTORRESULTAT
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70 317 938

REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og god regnskapsskikk.
Årsregnskapet er satt opp med henblikk på en avstemming
mot fordelingsregnskapet.
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har
påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler
og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til
god regnskapsskikk.
Prinsipp for inntektsføring
Vederlagsinntekter inntektsføres i takt med opptjening.
Inntektsført beløp i årsregnskapet relaterer seg i hovedsak
til tilsvarende vederlagsår, enten som sluttfakturert, som
estimater på endelig inntekt eller som avvik ved sluttfakturering i forhold til tidligere estimater.
Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på
transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta
omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens
kurs.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som
forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket avog nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over
driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler
som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike
komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris

og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart
beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi
foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.
Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle
vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det
for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å
dekke antatt tap på krav.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som
omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre
utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Pensjoner
Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien
av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig
anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes
til virkelig verdi.
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes
endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.
Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i
finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av
året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er
over 10 %-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det
overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2018
NOTE 1: VEDERLAGSINNTEKTER
Riksdekkende kringkasting
Lokalradio / Lokal-TV / Webcast
Offentlig fremføring
Vederlag fra utlandet
Andre inntekter
Sum

2018
88 008 962
7 591 610
70 442 749
7 182 994
128 508
173 354 823

2017
83 059 270
12 352 609
70 750 261
7 452 336
171 153
173 785 628

Det er gjort inntektsavsetninger i regnskapet for 2018. For ytterligere kommentarer, se note 9
NOTE 2: LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, HONORARER OG ANDRE GODTGJØRELSER
Personalkostnader for administrasjon og sektorene er spesifisert i fordelingsregnskapet.
Antall ansatte i Gramos administrasjon:
2018
Antall ansatte pr. 31.12.:
26,00
Gjennomsnittlig antall årsverk:
25,10
Godtgjørelse for styre- og utvalgsarbeid er som følger:
Styrehonorar
Utvalgshonorar
Arbeidsgiveravgift
Sum

694 150
92 175
85 968
872 293

2017
26,00
25,53

641 500
92 040
79 840
813 380

Styre- og utvalgshonorar omfatter 2. halvår av styreperioden 2017/2018 og 1. halvår av styreperioden 2018/2019.
Satsene for faste styremedlemmer er i all hovedsak uforandret for styreperioden 2018/2019 i forhold til foregående
periode.
Ytelser til ledende personer
Lønn / honorar
Annen godtgjørelse
Sum
Honorar til revisor (beløp inkl. mva)
Lovpålagt revisjon
Kontroll av medlemslister utøversektor
Kontroll av medlemslister produsentsektor
Sum
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Adm.dir.
1 501 455
157 432
1 658 887

166 376
47 437
27 387
241 200

1 575 560
458 490
356 790
1 677 260

1 319 564

1 026 842
165 220

35 094 651
11 231 155

1 319 564

1 192 062 46 325 806

Akkumulerte avskrivninger
Akkumulerte nedskrivninger
Bokført verdi 31.12.18
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Sum av- og nedskrivn. i året
Økonomisk levetid

453 216
1 224 044
311 036
-

779 021
540 543
201 820
-

1 006 420
185 642
148 888
-

5 år

5 år

3 år

Biler
Oversikt aktiverte kostnader siste
fem år:
Total tilgang
-herav programvare
Avgang
Avskrivninger
Nedskrivninger

2014
1 336 568
595 350
1 763 622
3 996 830
-

2015
2016
2017
5 180 995 12 764 588 16 412 940
4 092 741 11 118 330 15 194 170
3 707 240
3 182 292
-

2 611 487
2 867 726
-

7 895 118
2 454 147
-

Sum

Utvikling
programvare

Anskaffelseskost 01.01.18
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.18

Inventar/
kontorutstyr

IT-utstyr

NOTE 3: VARIGE DRIFTSMIDLER/ AVSKRIVNINGER

39 016 617
11 854 865
356 790
50 514 692

7 477 840
9 716 497
2 100 545
2 100 545
36 747 421 38 697 650
3 654 888
4 316 632
4 316 632
6-10 år

2018
11 854 865
11 231 155

Sum
47 549 956
42 231 746

356 790
4 316 632
-

16 334 257
16 817 627
-

Det er foretatt en konkret vurdering av økonomiske levetider.
NOTE 4: ADMINISTRASJONSKOSTNADER
Administrasjonskostnadene er spesifisert i fordelingsregnskapet. Administrasjonsgebyr fremkommer som en kostnadsreduksjon ved at det belastes 10% gebyr på utbetalinger til rettighetshavere som ikke er ordinære medlemmer, dvs. ikke
medlemmer av norsk rettighetshaverorganisasjon.
Administrasjonsgebyr ble fjernet i produsentsektor fra og med 2015-utbetalingen og i utøversektor fra og med 2017utbetalingen.
NOTE 5: KOSTNADER SEKTORENE
Utøver

Produsent

Totalt

Andre administrasjonskostnader
(kontingenter, generalforsamling etc.)

137 574

49 922

187 496

Sum

137 574

49 922

187 496
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NOTE 6: KUNDEFORDRINGER / TAP PÅ FORDRINGER
Spesifikasjon kundefordringer:
Fordringer offentlig fremføring
Fordringer kringkasting
Avsatt til tap på fordringer
Sum fordringer

2018
5 043 360
29 365 947
-2 000 000
32 409 307

2017
8 635 910
6 722 282
-3 000 000
12 358 192

Tap på fordringer:
Konstaterte tap
Innkommet tidligere tapsført
Endringer avsetning for tap
Tap på krav

2017
2 000 646
-73 316
-1 000 000
927 330

2017
2 077 759
-216 163
0
1 861 596

Det er avsatt til sammen kr 2.000.000 til tap på fordringer fordelt med kr 800.000 til kringkasting
og kr 1.200.000 til offentlig fremføring. Avsetningen er vurdert å dekke potensielle tap.
NOTE 7: FINANSPOSTER
Renter kunder
Avkastning plasseringer
Renter bankinnskudd
Øvrige finansinntekter
Realisert gevinst/tap eiendomsfond
Urealisert gevinst/tap eiendomsfond
Finanskostnader
SUM

2018
168 987
1 631 644
626 262
29 148
0
0
-62 637
2 393 403

2017
147 792
2 185 757
270 016
32 797
-1 057 610
-183 000
-74 784
1 320 968

Snittavkastning fra bank og plasseringer utgjorde i 2018 1,46 %. De enkelte aktivaklassene har hatt følgende utvikling:
Bankplasseringer 1,3 %, pengemarkedsfond 1,5 %, obligasjonsmarkedsfond 1,4 % og eiendom -42,9 %.
Fordeling mellom sektorene fremgår av fordelingsregnskapet.
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NOTE 8: VEDERLAG TIL AVREGNING
Vederlag til avregning er oppført i balansen som kortsiktig gjeld. Her er medtatt vederlag som ennå ikke er
avregnet, vederlag som er avregnet men ennå ikke utbetalt rettighetshaverne, samt midler som er foreldet og kan benyttes til kollektive formål.

Vederlag til disposisjon 01.01.

2018
239 746 345

2017
214 507 974

Overført fra årets virksomhet
Returer overført til avregning
Tilført i løpet av året

134 852 068
3 000 000
137 852 068

137 007 132
137 007 132

Avregnet rettighetshavere
Bevilget produsentsektor
Bevilget utøversektor
Utbetalt, bevilget tidligere år
Disponert i løpet av året

132 930 005
2 852 150
8 758 012
250 383
144 790 550

97 791 891
1 015 851
13 401 235
0
112 208 977

Vederlag til avregning 31.12.

232 807 863

239 306 130

189 832

440 215

232 997 693

239 746 345

2018
16 960 119
4 186 780
8 000 000
2 558 516
31 705 415

2017
51 195 527
3 538 827
7 300 000
2 624 695
64 659 050

Bevilget, ikke utbetalt
Bokført vederlag til avregning 31.12
NOTE 9: OPPTJENT, IKKE FAKTURERT INNTEKT
Balanseposten består av følgende:
Opptjent vederlagsinntekt fra kringkasting
Opptjent vederlagsinntekt fra offentlig fremføring
Opptjent vederlagsinntekt fra utlandet
Andre opptjente inntekter
Sum opptjent, ikke fakturert inntekt.
NOTE 10: FONDSPLASSERINGER

Gramo har plassert midler i fond hos styregodkjente forvaltere. Midlene er plassert i fond som klassifisert nedenfor.
Avkastning på pengemarkedsfondene og enkelte av obligasjonsmarkedsfondene reinvesteres normalt i forbindelse med
den årlige kapitalisering. For de øvrige plasseringer realiseres gevinst/ tap først i forbindelse med salg.		

Pengemarkedsfond
Obligasjonsmarkedsfond
Eiendom
Sum

Andel i %
59,8 %
40,2 %
0,1 %
100,0 %

Markedsverdi
31.12.18
64 747 315
43 521 075
70 000
108 338 390

Andel i %
69,0 %
30,9 %
0,1 %
100,0 %

Markedsverdi
31.12.17
73 663 029
33 013 716
100 001
106 776 746

NOTE 11: KASSE, BANK
Bundet bankinnskudd vedrørende skattetrekk utgjør pr. 31.12.18 kr 1.116.648.
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NOTE 12: PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER
Gramo har to pensjonsordninger som samlet omfatter samtlige ansatte og som tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Den ene ordningen er en ytelsesbasert ordning som gir rett til definerte fremtidige ytelser, mens den
andre er en innskuddsbasert ordning. Det er totalt 12 personer som dekkes av den ytelsesbaserte ordningen.			
			
2018
2017
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
1 294 422
1 031 239
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
610 239
557 767
Avkastning på pensjonsmidler
-793 242
-705 182
Netto pensjonskostnad før amortisering
1 111 419
883 824
Resultatført estimatendring og avvik
745 609
231 719
Administrasjonskostnader
276 428
194 916
Arbeidsgiveravgift
168 177
152 103
Resultatført pensjonskostnad (etter AGA)
2 301 633
1 462 562
Opptjente pensjonsforpliktelser (minsteforpliktelse)
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering
Beregnede pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse (+) / Netto pensjonsmidler (-)
Bokført pensjonsforpliktelse (+) / Bokførte pensjonsmidler (-)
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering
Forventet G-regulering
Regulering av løpende pensjon
Forventet avkastning på fondsmidler

Midler/forpliktelser
21 944 397
4 137 263
26 081 660
-20 790 504
-7 875 357
746 043
-1 838 158
0
2018
2,60 %
2,75 %
2,50 %
0,80 %
4,30 %

Midler/forpliktelser
21 131 929
5 809 638
26 941 567
-18 504 117
-11 561 995
1 189 680
-1 934 865
0
2017
2,40 %
3,00 %
2,25 %
0,50 %
4,10 %

Gramo har unnlatt å balanseføre beregnede netto pensjonsmidler. Dette begrunnes med iboende usikkerhet knyttet til
ikke resultatførte estimatavvik. Dette innebærer videre at resultatført pensjonskostnad i året tilsvarer innbetalt premie
til ordningen. For 2018 utgjorde dette kr 1.872.244. For den innskuddsbaserte ordningen utgjør kostnadsført beløp det
innbetalte beløpet til ordningen. For 2018 utgjorde dette kr 516.253.
NOTE 13: ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Gramo har siden 1.1.2002 hatt oppgaven med fakturering og innkreving av avgift til Fond for utøvende kunstnere (FFUK)
fra kringkastere, og siden 1.1.2007 også for annen offentlig fremføring. Tabellen under gir en oversikt over fakturert og
innbetalt avgift. Utestående avgift (inngår også i kundefordringer):
Utestående avgift (inngår også i kundefordringer):
Utestående per 1.01.2018
Fakturert
Overført FFUK
Tap på krav
Utestående per 31.12.2018
Innbetalt avgift, ikke overført til FFUK per 31.12.2018
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4 368 476
26 165 882
-26 164 681
-394 834
3 974 843
-373 221

KPMG AS
Grønland 1
3045 Drammen

Telephone +47 04063
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Gramo

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Gramos årsregnskap som viser et overskudd på kr 134 852 068. Årsregnskapet består
av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
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Revisors beretning - 2018
Gramo

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring
av internkontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.
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Revisors beretning - 2018
Gramo

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet
og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Drammen, 7. mars 2019
KPMG AS

Kjetil Kristoffersen
Statsautorisert revisor
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ÅNDSVERKLOVEN § 21
Lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner kan mot
vederlag gjøres tilgjengelig for allmennheten ved offentlig
fremføring og overføring til allmennheten. Dette gjelder
ikke for overføring på en slik måte at den enkelte selv kan
velge tid og sted for tilgang til opptaket.
Både produsenten av opptaket og de utøvende kunstnere hvis fremføring gjengis, har krav på vederlag. Har to
eller flere kunstnere samvirket ved fremføringen, må de
gjøre vederlagskravet gjeldende i fellesskap. Overfor de
vederlagspliktige må vederlagskravet gjøres gjeldende
gjennom oppkrevings- og fordelingsorganisasjon som er
godkjent av departementet. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om oppkreving og fordeling av
vederlag. Vederlagets størrelse skal fastsettes uavhengig
av avgiftsplikten etter § 3 i lov 14. desember 1956 nr. 4
om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres
prestasjoner mv.
Rettighetshavere som ikke er medlem av organisasjon
godkjent etter andre ledd, må selv fremsette krav på

vederlag overfor organisasjonen. Kravet må fremsettes
innen tre år etter utløpet av det året opptaket ble fremført eller overført. Vederlag for videresending kan uansett
fordeles etter prinsippene i § 64.
Bestemmelsene i §§ 5, 29, 36 og 40, jf. 25, og 75 fjerde
ledd gjelder tilsvarende.
Det som er bestemt i denne paragrafen gjelder ikke for
lydopptak som inngår i film, dersom den ellers vederlagspliktige bruk av lydopptaket allerede er klarert ved overføringen til filmen. For offentlig fremføring og overføring
til allmennheten av lydopptak som ikke er vernet etter
åndsverkloven,2 gjelder lov 14. desember 1956 nr. 4 om
avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres
prestasjoner mv.
Vederlagsplikt etter denne paragrafen gjelder i 70 år etter
utløpet av det året opptaket første gang ble utgitt eller
offentliggjort.

FORSKRIFTSBESTEMMELSER
FORSKRIFTSBESTEMMELSER SOM GJELDER OPPKREVING OG FORDELING
AV VEDERLAG ETTER ÅNDSVERKLOVEN § 21
§ 3-2. Organisasjon som representerer en vesentlig del
av de vederlagsberettigede, kan godkjennes av Kultur
og kirkedepartementet som oppkrevings- og fordelingsorganisasjon etter åndsverkloven § 45b. Departementet
skal godkjenne organisasjonens vedtekter og eventuelle
endringer i disse. Årsrapport og revidert regnskap skal
oversendes departementet innen 1. mai det påfølgende år.
§ 3-3. Vederlagsberettigede norske fonogramprodusenter og utøvende kunstnere som er medlem av norsk
rettighetshaverorganisasjon på området, kan opptas som
ordinære medlemmer av oppkrevings- og fordelingsorganisasjonen. Ikke-organiserte og utenlandske produsenter
og utøvere samt personer og juridiske personer som har
fått overdratt rettigheter ved livsdisposisjon eller arv, kan
opptas som tilsluttede medlemmer av organisasjonen.
§ 3-4. Organisasjonen skal også oppkreve vederlag for
utenlandske og norske ikke-organiserte rettighetshavere,
som ikke er tilsluttede medlemmer av organisasjonen.
Organisasjonen overtar de vederlagspliktiges forpliktelser
overfor disse rettighetshavere.
§ 3-5. Organisasjonen kan kreve de opplysninger som er
nødvendige for å avgjøre om vederlagsplikt foreligger og
for beregning av vederlagets størrelse.

Vederlagspliktige kringkastingsforetak skal rapportere til
organisasjonen om hvilke opptak og fonogrammer som
kringkastes og om hvilke utøvere som deltar. Tvist om opplysningsplikt og rapportering kan bringes inn for departementet for endelig avgjørelse.
§ 3-6. Brutto oppkrevd vederlag fordeles likt mellom de
to rettighetshavergruppene. Individuelt årlig beløp som
utgjør mindre enn 0,5 pst. av folketrygdens grunnbeløp
avrundet oppad til nærmeste hele tikrone, utbetales ikke.
Beløp under denne grensen disponeres av organisasjonen til formål som organisasjonen fastsetter. Foreldede
vederlag disponeres på samme måte. Organisasjonen kan
beregne seg et administrasjonsgebyr av de beløp som utbetales til andre enn ordinære medlemmer.
§ 3-7. Avregnede vederlag til rettighetshavere fra andre
land som er tilsluttet Romakonvensjonen, skal overføres til
lignende oppkrevings- og fordelingsorganisasjoner i samsvar med inngåtte gjensidighetsavtaler. Det kan også avtales at overføring ikke skal skje og at midlene skal forbli i
inntjeningslandet og disponeres av organisasjonen. Rettighetshavere fra land som ikke har tilsvarende oppkrevingsog fordelingsorganisasjon, må selv kreve vederlag for å få
utbetalt avregnede beløp.
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VEDTEKTER FOR GRAMO
§ 1 Foreningen
Foreningens navn er Gramo.
Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende
rettighetshaverorganisasjoner:
* FONO
* IFPI Norge
* Norsk Musikerforbund
* Norsk Tonekunstnersamfund
* Norsk Skuespillerforbund
* Skuespillerforeningen av 1978
Foreningen er frittstående og har sete i Oslo.

§ 2 Formål
Gramos primære formål er å forhandle om, innkreve, forvalte og fordele vederlag til produsenter og utøvende
kunstnere når deres lydopptak blir kringkastet eller offentlig fremført i Norge, jf lov av 12. mai 1961 nr 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 45b.
Gramo kan også innkreve, forvalte og fordele andre typer
vederlag som tilfaller de samme rettighetshavere. Tilsvarende gjelder også for midler som på annen måte enn ved
individuell fordeling, vil komme rettighetshavergruppene
til gode.
Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som
beskrevet i § 10.

§ 3 Medlemskap
Som medlem i Gramo kan opptas alle som har vederlagsrett i henhold til bestemmelsene i åndsverklovens § 45b.
Utmelding fra Gramo skjer skriftlig med virkning fra
1. januar påfølgende år og med 3 måneders varsel.
Medlemsretten bortfaller når et medlem ikke lenger er
innehaver av vederlagsrett i henhold til åndsverklovens
§ 45b med forskrifter.

§ 4 Godkjenning av rettighetshaverorganisasjoner
Rettighetshaverorganisasjon som representerer norske utøvere eller produsenter kan opptas som rettighetshaverorganisasjon i foreningen. Styret avgjør
opptak med vektlegging av søkerens formål og virke,
samt hvorvidt søkeren har et rimelig antall betalende,
vederlagsberettigede medlemmer. Styret kan gi spesialbestemmelser i reglementer.
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Avslag på søknaden kan innen gjeldende forslagsfrist
innankes for generalforsamlingen.

§ 5 Forvaltning
I henhold til åndsverklovens § 45b forvalter Gramo
vederlagsrettigheter for kringkasting og annen offentlig
fremføring som skjer i Norge av vernede lydopptak. Dette
omfatter både norske og utenlandske rettighetshavere,
og uavhengig av medlemskap i Gramo.
Medlemmer av Gramo bekrefter forvaltningen via medlemssøknaden, og kan samtidig – fortrinnsvis på global
basis – overdra tilsvarende forvaltningsrett for fremføring
som skjer i utlandet. Endringer i forvaltningsrettens geografiske utstrekning må skje skriftlig med virkning fra
1. januar og med 3 måneders varsel.
Gramo kan forvalte andre rettigheter enn vederlagsretten i henhold til åndsverklovens § 45b. Dette forutsetter
særskilt forvaltningskontrakt med medlemmene eller med
den interesseorganisasjon som representerer deres rettigheter.

§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Gramos høyeste organ.
Ordinær generalforsamling avholdes i løpet av første
halvår. Forslag til generalforsamlingen skal være styret i
hende innen 1. februar. Innkallingen til generalforsamlingen, med eventuelle forslag, sendes ut per e-post senest
1 måned før møtet. Samtidig gjøres årsmeldingen og sakspapirer tilgjengelig for utsending på forespørsel og for
nedlasting via Gramos hjemmeside på Internett.
Stemmerett på generalforsamlingen tilkommer kun utøvermedlemmer som i løpet av de tre siste avregningsår har
opptjent vederlag fra Gramo.
Stemmerett på generalforsamlingen for produsentenes
rettighetshavergruppe vektes etter fjorårets opptjente
vederlag slik:
VEDERLAG/ÅR (KR)
FRA
1
10 000
50 000
100 000
500 000
1 000 000
2 000 000
5 000 000

STEMMER

TIL
9 999
49 999
99 999
499 999
999 999
1 999 999
4 999 999
UBEGRENSET

1
5
10
50
100
200
400
500

Enkeltmedlemmers stemmerett begrenses oppad til 18%
av de fremmøtte produsentmedlemmers stemmer. Produsentmedlemmer som er tilsluttet en og samme bransje/
interesseorganisasjon kan ikke velge mer enn to medlemmer til styret.
Søknader om medlemskap må være Gramo i hende senest
en uke før generalforsamlingen for at vedkommende skal
kunne få stemmerett på vedkommende generalforsamling.
Stemmeberettigede medlemmer som i løpet av et av de
tre siste avregningsår har mottatt avregning større enn kr
1.000,-, kan gi fullmakt til annet medlem eller sin rettighetshaverorganisasjon.
For å være gyldige må fullmakter til generalforsamlingen
være Gramo i hende senest en uke før generalforsamlingen. Etter dette tidspunkt kan fullmakter ikke trekkes tilbake på annen måte enn ved personlig fremmøte på generalforsamlingen.
Kun fullmakter avgitt i forbindelse med angjeldende generalforsamling er gyldige.
Fullmaktskort utstedt av Gramo skal benyttes.
Alle medlemmer, administrasjon og rettighetshaverorganisasjonene har møte-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte
følgende punkter:

Valg av statsautorisert revisor
Valg av to personer med varamedlemmer til utvalg
for kontroll med forvaltningen av foreningen.
Valg av valgkomité bestående av fem medlemmer,
med komitéleder som er uavhengig av rettighetshavergruppene (jf § 8, 2. ledd, siste setning,
og for øvrig to fra hver sektor)
Eventuelle andre saker fra styret eller innsendt
av medlemmene.
De to rettighetshavergruppene, utøverne og produsentene, skal ha like stor stemmetyngde på generalforsamlingen, slik at saker som skal behandles i fellesskap krever
alminnelig flertall innenfor begge grupper for å bli vedtatt.
Styret kan med simpelt flertall innkalle til ekstraordinær
generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær
generalforsamling når dette er nødvendig, eller når minst
15% av stemmene i utøvergruppen eller 30% av stemmene
i produsentgruppen, krever dette ved skriftlig henvendelse til Gramo.
Det innkalles på samme måte som ordinær generalforsamling med minst 30 dagers varsel.

§ 7 Valgkomitéens arbeid
Valgkomitéens skal overfor generalforsamlingen fremme
innstilling til følgende valg:
Valg av ordstyrer

Konstituering av møtet

Årsberetning

Valg av styre. Til styrevalgene innstilles styrets leder
med varamedlem av valgkomitéen i plenum, mens
innstillingen på de øvrige tre pluss tre styremedlemmer
med varamedlemmer baseres på sektorvis nominering
fra todelt komité.

Årsregnskap

Valg av statsautorisert revisor

Revisjonsberetning

Valg av kontrollkomité

Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne
protokoll fra møtet

Godkjenning av styrehonorarer
Godkjenning av honorar til revisor
Ansvarsfrihet for styret

Innstillingene skal være skriftlig begrunnet, og skal være
klar til utsending/publisering sammen med de øvrige årsmøtepapirer.
Generalforsamlingens valg av valgkomité skjer etter innstilling fra det avtroppende styret.

Valg av styre og varamedlemmer
Valg av tellekorps og representanter til å undertegne protokollen forberedes av administrasjonen.
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§ 8 Styret og sektorutvalg
a) Styrets sammensetning
Gramo skal ha et styre bestående av 7 medlemmer med
personlige varamedlemmer.
3 medlemmer velges av produsentenes rettighetshavergruppe og 3 medlemmer av utøvernes gruppe. Det er kun
utøvermedlemmer som stemmer over valg av representanter fra sin rettighetshavergruppe. Tilsvarende er det
kun produsentmedlemmer som stemmer over valg av
representanter fra sin rettighetshavergruppe.
Det sjuende medlemmet skal være uavhengig av både produsentenes og utøvernes rettighetshavergrupper. Med
uavhengig menes at vedkommende er uten tilknytning til
noen av de godkjente rettighetshaverorganisasjoner, og
heller ikke er medlem av Gramo. Det sjuende medlemmet
velges av generalforsamlingen med alminnelig flertall
innen begge grupper.
Dersom det ikke oppnås alminnelig flertall i begge rettighetshavergrupper for et uavhengig medlem, skal valget av
uavhengig medlem skje i samsvar med valgkomitéens innstilling, men kun dersom denne er enstemmig. I motsatt
fall skal ordstyreren anmode Kulturdepartementet om å
oppnevne dette medlemmet.
De seks ordinære styremedlemmene og varamedlemmene velges for ett år ad gangen, mens det uavhengige
medlemmet velges for to, og skal være styrets leder. Styret velger selv første og annen nestleder utgått fra hver av
rettighetshavergruppene, og disse vervene rullerer årlig
mellom de to gruppene.
b) Styrets oppgaver
Forvaltning av foreningen hører inn under styret. Styret
skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten
og skal føre tilsyn med direktøren og den daglige drift.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til
stede. Det skal føres protokoll fra styrets møter.
Styret ansetter direktør, fastsetter stillingsinstruks og gir
fullmakter. Foreningens firma tegnes av styret. Styret kan
gi og tilbakekalle rett for styreleder og første nestleder i
fellesskap, eller direktøren, til å tegne foreningens firma.
Styret kan meddele prokura.
c) Sektorutvalg
I tillegg til styret har Gramo også egne sektorutvalg som
behandler saker som angår den enkelte rettighetshavergruppen. Det er et sektorutvalg for hver av rettighetshavergruppene; et utøversektorutvalg og et produsentsek34

torutvalg. Sektorutvalgene er ikke selvstendige juridiske
organ.
Hvert av sektorutvalgene består av 6 personer; de årlig
valgte styre- og varamedlemmer innenfor hver rettighetshavergruppe. Sektorene er beslutningsdyktige når minst
4 medlemmer er til stede. Det skal føres protokoll fra sektorenes møter.
Dersom medlemmer i sektorutvalgene av ulike årsaker
skulle fratre, har sektoren rett til å utpeke erstatter. Ved
uenighet innad i sektoren er det styret som velger erstatter.
Individuell fordeling av vederlagsmidler innenfor hver rettighetshavergruppe skal skje slik at hver sektor fastsetter
fordelingskriterier og fordeler sin andel av inntektene uten
innblanding fra den andre sektoren.
Bevilgninger til kollektive formål foretas av de respektive
sektorutvalg, som er nedsatt av styret. Styret skal føre
kontroll med sektorenes bevilgninger før utbetaling kan
effektueres.

§ 9 Daglig ledelse
Direktøren leder foreningens daglige drift etter instruks
gitt av styret.
Saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for
foreningen, skal alltid forelegges styret. Kan slik foreleggelse ikke gjøres uten at dette er til vesentlig ulempe,
har direktøren myndighet til å treffe avgjørelse i samråd
med styreleder eller i dennes fravær med nestleder. Styret
skal snarest underrettes om avgjørelsen.
Direktøren representerer foreningen utad i saker som inngår i den daglige ledelse. Direktøren eller den direktøren
særskilt bemyndiger, kan representere Gramo i forbindelse med rettslig inndriving av vederlag.
Direktøren ansetter administrativt personell innenfor de
rammer styret har fastsatt.
§ 10 Vederlag
Vederlaget, som regulert i åndsverkloven § 45b, fordeles
likt mellom de to rettighetshavergruppene.
Foreningen fordeler også midler til kollektive formål i samsvar med lov og forskrift.
Fordeling av andre vederlag følger de fordelingsregler
som fastsettes for disse.

Vederlag som innkreves i henhold til vedtektenes § 2
skal, med fradrag for administrasjonskostnader, uavkortet
deles ut til rettighetshaverne. I den grad individuell fordeling ikke lar seg gjennomføre, skal midlene komme rettighetshaverne til gode ved at midlene deles ut til kollektive
formål, jf 2. avsnitt i denne bestemmelsen.

§ 11 Oppløsning
Ved en eventuell oppløsning av foreningen, skal foreningens midler tilfalle rettighetshaverne. I den grad individuell
fordeling ikke lar seg gjennomføre, skal midlene tilfalle kollektive formål, slik som beskrevet i § 9.

§ 12 Regnskap
Regnskapsåret følger kalenderåret.
Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor.

§ 13 Vedtekter
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i begge rettighetshavergrupper.
Vedtektsendringer skal godkjennes av Kulturdepartementet.

Vedtatt av konstituerende generalforsamling 7. juni 1989
med endringer, senest på ordinær generalforsamling 4. juni
2018. Vedtektsendringene er godkjent av Kulturdepartementet i brev av 26.6.2018

Følg Gramo på facebook og Instagram!
www.facebook.com/gramoface
http://instagram.com/gramonorge
–
Medlemsservice: 22 00 77 80
Sentralbord: 22 00 77 77

www.gramo.no
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