Astrid S er mest spilte kvinnelige utøver i 2020.
Hennes låter er spilt i 1614 timer, 49 minutter og
56 sekunder på norsk radio.
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Ord fra
daglig leder
Kjære leser
Forhåpentligvis kan vi snart leve tilnærmet normalt og
nyte godt av alt kulturlivet har å by på. Personlig er jeg
temmelig lei av å snakke og skrive om korona, men
det er uunngåelig å beskrive året som har gått uten å
komme inn på det.
Kulturbransjen er blant de hardest rammede og
det gjelder også Gramos inntektsside. Under hele
pandemien har vi hatt søkelys på å opprettholde
normal drift og gjøre alt vi kan for å minimere
reduksjonen av vederlag til avregning. Gjennom
fleksibilitet fra ansatte og stram kostnadskontroll, har
vi lykkes med det. På vegne av våre rettighetshavere
er vi også takknemlige for at Kulturdepartementet
bevilget 6,2 millioner kroner i kompensasjon
for reduserte vederlagsinntekter i 2020. Dette
kompensasjonsbeløpet skal vi fordele og utbetale så
raskt som mulig.
Som en forening er vi helt avhengige av fornøyde
medlemmer. For at vi skal utvikle og forbedre oss
trenger vi medlemmenes tilbakemeldinger.
I oktober 2020 gjennomførte derfor Kantar en stor
medlemsundersøkelse, på vegne av oss, der over
1.500 medlemmer deltok. Respondentene var utøvere
og produsenter og dekker både de som har mottatt
vederlag fra oss, og de som ikke har det. Tilsvarende
undersøkelse ble gjennomført i 2017, så vi har
sammenlignbare tall for å måle utviklingen. Jeg ønsker
å rette en stor takk til alle dere som brukte litt av deres
tid på å svare på denne undersøkelsen.
Undersøkelsen viser at vi scorer høyt og har fremgang
på viktige parametere som tillit og generell tilfredshet.
Det er også positivt å se en markant fremgang i
medlemmenes mening om brukervennligheten på
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Min Side som ble fornyet i fjor. Aller mest gledelig
er medlemmenes vurdering av vår medlemsservice
der vi oppnår rekordhøye resultater på opplevd
imøtekommenhet og kompetanse. Fremdeles er det
et generelt ønske om mer informasjon om Gramo sin
virksomhet, og informasjon om hvordan vederlaget
fordeles. Det tar vi til oss, og vil jobbe videre med.
Ett konkret tiltak i denne sammenheng er nye
hjemmesider som vil bli lansert før sommeren.
Skal vi lykkes med å være en organisasjon som løser
ulike utfordringer i en verden som er i konstant endring,
må vi ha motiverte, engasjerte og fornøyde ansatte.
Gramo har i løpet de siste fem årene gjennomført en
årlig medarbeiderundersøkelse i regi av Great Place
To Work. Resultatene av siste undersøkelse viser en
markant bedring på alle parametere og det skal vi
sammen arbeide for å opprettholde. Når vi etter hvert
kan forlate hjemmekontorene, vil vi kunne jobbe fra
nye lokaler i St. Olavs gate 28 og jeg håper det også vil
bidra positivt på arbeidsmiljøet.
For utfyllende informasjon om året som har
gått, henviser jeg til etterfølgende sider i denne
årsrapporten. Vi har gitt den en ny drakt sett i forhold
til tidligere år, og jeg håper den faller i smak.

Lars Bakketun
daglig leder
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Created by Eunizia Silva
from the Noun Project

Radiostasjoner, kaféer, butikker og andre
som bruker musikk offentlig betaler
vederlag til Gramo.

Hvordan fungerer
Gramo?

Gramo behandler spilletidsrapporter fra
musikkbrukerne og kobler disse mot sin
database med innspillinger
Created by Eunizia Silva
from the Noun Project

Gramo er til for at artister, musikere og plateselskap som
investerer talent, tid og penger skal få betalt når den
innspilte musikken deres blir brukt på radio eller i det
offentlige rom.
Gramo er bindeleddet mellom dem som har laget
musikken og dem som bruker musikken slik at de slipper
å inngå avtale hver eneste gang noen ønsker å bruke en
innspilling.

Gramo utbetaler pengene individuelt til
plateselskapet/mastereieren, og til artistene og
musikerne har deltatt på innspillingene som er brukt

Gramos virksomhet er forankret
i åndsverkloven §21.
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Gramo er der for medlemmer

Gramo er et godt sted å jobbe
Gramo har de seneste årene gjennomført
arbeidsmiljøundersøkelse i regi av Great Place to Work.
Resultatet av undersøkelsen var gjennomgående godt.
Kravene til global standard for en god arbeidsplass ble
oppfylt, og Gramo ble sertifisert av Great Place to Work
for 12 måneder.

27 691

10 587

87%

utøvere

plateselskap og produsenter

+ 2 357 i 2020

+1 504 i 2020

av medlemmene synes vår medarbeider
var imøtekommende og hyggelig
+3% fra 2017

1 546

5 511

85,3%

besvarte telefonsamtaler
i 2020

besvarte e-poster
i 2020

er fornøyde med svaret de får
fra medlemservice

Sertifiseringen er basert på en global standard for hva
som kjennetegner gode arbeidsplasser. Standarden er
bygget på 25 års forskning og analyse av over ti tusen
organisasjoner i over 50 land.
Det som måles er blant annet opplevelsen av tydelig
overordnede mål, muligheten for faglig utvikling, presise
tilbakemeldinger, involvering, forventningsavklaringer,
rettferdighet og et godt samhold.

Opplevelsene er gruppert under
dimensjonene troverdighet, rettferdighet,
respekt, stolthet og felleskap.
- 2020 var et helt spesielt år for oss alle. Vi er stolte over
medarbeiderne i Gramo som tok utfordringene med
hjemmekontor på strak arm, og det vi sammen har fått til
gjennom gode systemer, kommunikasjon og engasjement
for å forsøke å bidra til å opprettholde aktiviteten i
musikklivet. Det er godt å vite at vi sammen har skapt en
arbeidsplass der vi opplever tillit, rettferdighet, stolthet
og felleskap, sier daglig leder Lars Bakketun.

+1,6% fra 2017

781 319

64 724

138 971

innspillinger totalt

innspillinger matchet
og avregnet i 2020

timer behandlet radiospilt
musikk i 2020
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Møt Paulina Vintage Boutique
Det er 6521 butikker/kundelokaler som betaler vederlag
til Gramo for sin bruk av musikk. Paulina Vintage Boutique
er en av dem. Juliet Helset Balgobin som er innehaver
av klesbutikken synes det er helt naturlig å betale for
musikk, på linje med andre betalinger for tjenester og
produkter. Hun har disse tankene om hva det betyr for
henne å spille musikk i butikken:
«En butikk med deilige klesskatter fra ulike stil- og
tidsepoker, må jo ha en miks av ny og eldre musikk. Det
gir kundene – og meg, deilige kjente vibes, ny input og
generelt og god stemning. Noen ganger knapt hørbart,
andre ganger høyere, helst uten at det oppleves som
støy. Tilpasser det mood, form og signaler fra kundene.
For meg er musikk et viktig verktøy. Den kan gi kunden
en egen sfære, rom til å kikke i fred, slippe å prate, kjenne
på stemningen klærne og musikken gir dem. Og tidvis

skaper den både latter, dance moves og jubel.

Gramo er der for radiostasjoner
og bedrifter

Heldige meg har en rekke artister innom, både som
handlende privatpersoner og i forbindelse med
sceneantrekk, promobilder og diverse. Blant annet er
Aurora en god venn av Paulina.
Jeg møter også artister og musikere gjennom styling- og
kostymejobber, innen alt fra reklame til andre film-, tv- og
teateroppdrag.
Å betale rettighetspenger til disse og alle andre artister
og musikere, musikkeiere og plateselskaper tenker jeg er
helt naturlig, og helt på linje med andre betalinger vi gjør
for tjenester, produkter og arbeider.»

33

290

26

rikesdekkende radiokanaler

lokalradioer

webradioer

16 467

981

19 202

antall bedrifter

nye bedriftsavtaler
i 2020

antall fakturaer
i 2020

1 670

3 864

78%

besvarte telefonsamtaler
i 2020

besvarte e-poster i 2020

av bedriftene synes vår medarbeider
var profesjonell og er fornøyde med
kundeservice

Aurora i klær fra Paulina Vintage
Boutique. Fotografen er innehaveren
selv; Juliet Helset Balgobin.
Instagram @paulinavintage

Antall bedriftsavtaler

2020

2020

Kundelokaler

6521

Venteværelse/ventemusikk på telefon

313

Serveringssteder

3636

Andre bransjer

239

Frisører og solstudio

2523

Kjøpesentre

114
102

Overnatting

1517

Teater

Treningssentre

922

Kino

70

Kommuner/fylkeskommuner

440

Transport

70

Antall avtaler totalt
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16 467
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Gramos inntekter
Vederlag for kringkasting
kr 92 331 668

På kringkastingsområdet har Gramo avtale med
NRK, P4, Radio Norge, lokalradioer og webcastere. Avtalen som NRK og Gramo har inngått,
omfatter i tillegg samtykke til bruk av innspillinger i
podcast og radio on-demand. Avtalen er godkjent
av Kulturdepartementet under den generelle
avtalelisensen, jf. åndsverkloven §63, 2. ledd.

Vederlag for offentlig fremføring
kr 61 286 347

Gramo har totalt 16 000 avtaler med hotell, butikker,
serveringssteder, teatre og andre som bruker
musikk i det offentlige rom. I tillegg til å kontakte
nyetableringer for å inngå avtale, foretar Gramo
omfattende, omreisende kontroller for både Gramo
og TONO. Kontrollarbeidet er viktig både med tanke
på kommunikasjon og inngåelse av avtaler. Over
halvparten av avtalene som blir inngått hvert år, er
resultat av kontroll.

Vederlag fra utlandet
kr 4 884 491

Gramo har inngått avtaler med søsterorganisasjoner
i utlandet om utveksling av vederlag over

landegrensene. På denne måten kan de som har
deltatt på eller utgitt norske innspillinger, få vederlag
fra Gramo for spilling i utlandet. Tilsvarende får
utenlandske rettighetshavere vederlag fra Gramo for
spilling i Norge.

Andre inntekter
kr 743 235

Gramo har systemer som gjør det mulig å foreta
individuell avregning og utbetaling på vegne av andre.
I 2020 gjorde Gramo avregninger for FONO, Gramart
og Creo. Disse oppdragene gjøres på markedsmessige
vilkår, og gir Gramo ekstra inntekt som kommer
rettighetshaverne til gode.

Korona-kompensasjon
kr 6 200 000

Koronasituasjonen har medført nedgang i vederlaget
på 13 millioner kroner i 2020, sett opp mot
budsjett. Nedgangen skyldes i hovedsak periodevis
nedstengning av virksomheter innen området offentlig
fremføring. Inntektsnedgangen er langt lavere enn
først antatt. Gramo søkte Kulturdepartementet om
kompensasjon, og har fått tildelt et engangstilskudd.
Pengene skal fordeles etter musikkbruk i 2020, og skal
utbetales til utøvere og plateselskap/mastereiere som
bor og har sitt virke i Norge.

Nye avtaler - annen overføring til allmennheten

I 2020 inngikk Gramo avtale med Napster i USA for en del av tjenesten i lydsystemet Sonos, som omfattes
av overføringsretten i Norge. Denne typen nettverksavtale innebærer komplisert teknologi og rettighetsjuss
som Gramo sannsynligvis vil få flere av i årene som kommer.
I 2018 avgjorde Høyesterett i tvist mellom TONO og Riks-TV, at Riks-TV hadde en selvstendig
klareringsplikt for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Avgjørelsen gjelder også andre rettigheter,
herunder åndsverkloven § 21. I den forbindelse har Norwaco og Gramo innledet samarbeid om å tilby RiksTV en samleavtale for § 21-vederlag. Norwaco er godkjent som oppkrevings- og fordelingsorganisasjon for
videresending, og Gramo for kringkasting og annen lineær overføring til allmennheten.

Avgift til Fond for utøvende kunstnere
På vegne av Fond for utøvende kunstnere, krever Gramo inn avgift for bruk av ikke-vernede
innspillinger i kringkasting og offentlig fremføring. Totalt i 2020 ble det fakturert
kr 39 649 157 i avgift som er overført til Fond for utøvende kunstnere.

Vederlaginntektene kommer fra og med 2021.
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Fordeling og utbetaling
Gramo valgte å fremskynde hovedutbetalingen i 2020 på grunn av den økonomisk utrygge situasjonen
koronapandemien satt artister og musikerne i. Utbetalingen var på konto 23. mars til dem som hadde opptjent
vederlag. Denne utbetalingen var for radiospilling i 2019.
Etterutbetaling for 2016 – 2019 ble gjort i september og sluttavregning i desember.

Utøvere

Sum i kroner

Utbetalt direkte til utøvere

27 222 439

Utbetalt via agent

14 554 642

Utbetalt via utenlandske vederlagsbyråer

18 964 140

Total utbetalt

60 741 221

Plateselskap /mastereiere
Utbetalt direkte til plateselskap/mastereiere
Utbetalt via iFPI og FONO
Utbetalt via utenlandske vederlagsbyråer
Total utbetalt

Radiostasjoner
betaler for musikk

Sum i kroner
8 784 565
50 264 352
1 810 459
60 859 376

Vederlaget fordeles likt, en halvpart til utøverne og den andre halvparten til plateselskap/mastereier. Gramo jobber kontinuerlig med å finne alle som
deltar på låtene som er spilt på radio, og som skal ha penger. Det tar lenger tid å finne alle rettighetshaverne på utøversiden, men pengene står låst i
3 år før de blir foreldet og såkalt kollektive midler (se siden 17).

50%

Artister og musikere
får penger
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Bedrifter
betaler for musikk

50%

Plateselskap /
mastereier får penger

14

Vederlag fra utlandet
Utøvere
Land

Organisasjon

Belgia

Playright

Brasil

ABRAMUS

Canada

ACTRA

Canada

Fra

Til

51 815

-36 516

0

-11 120

4 168

-159 804

ARTISTI

141 374

-20

Danmark

GRAMEX

611 064

-415 830

Finland

GRAMEX

128 948

-123 245

Frankrike

Spedidam

147 262

0

Frankrike

ADAMI

598 416

-319 053

Italia

Nouvo Imaie

67 187

0

Irland

RAAP

53 230

-840 017

Nederland

SENA

684 060

-589 979

Spania

AIE

141 374

-124 043

Sverige

SAMI

642 409

-3 416 450

Tyskland

GVL

1 111 367

-435 970

UK

PPL

1 073 238

-12 492 094

5 455 911

-18 964 140

Sum utøvere (kroner)

Plateselskap/mastereier
Land

Organisasjon

Fra

Danmark

GRAMEX

290 070

-29 998

England

PPL

0

-1 305 374

Estland

EESTI FONOGRAMMITOOTJATE ÜHING MTÜ

0

-100

Finland

GRAMEX

588 369

-51 122

Nederland

SENA

0

-80 304

Sverige

IFPI

780 596

-343 563

1 659 035

-1 810 460

Sum Plateselskap/mastereier (kroner)

Til

Hovedårsaken til at utenlandsvederlaget er lavere for plateselskap/mastereiere, er at de store plateselskapene har avdelingskontorer i de fleste land,
og får vederlaget direkte.
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Kollektive midler
I snitt utbetales ca. 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 tre år.
Vederlag som av ulike årsaker ikke kan utbetales
individuelt etter tre år, samt vederlag under
minstegrensen, blir såkalt kollektive midler.
Lovforarbeidene sier at kollektive midler skal benyttes
til organisasjonsstøtte eller til formål til beste for norsk
utøvende kunst. Ytterligere regulering er fastsatt i
Gramos vedtekter og fordelingsreglement.

Bevilgninger i 2020
Alle som har mottatt prosjektstøtte har sendt inn
søknad med budsjett, og fått bevilget støtte til formål
i henhold til lovens forarbeider. For bevilgninger over
kr 100 000 er det sendt inn revisorgodkjent regnskap,
årsberetning og årsmøteprotokoll. Dokumentasjonen
er godkjent av Gramos revisor før utbetaling.
For bevilgninger under kr 100.000 skal det sendes
inn regnskap godkjent av kompetent organ i henhold
til vedtektene i organisasjonen. Alle mottagere av
prosjektstøtte skal sende inn gjennomføringsrapport.

Utøversektor - organisasjonsstøtte
Gramart
Creo

6 388 098
1 675 032

Norsk Artistforbund

116 399

Norsk Lektorlag

122 494

FolkOrg

72 797

Norsk Tonekunstnersamfund

59 170

Norsk Viseforum

57 236

Sum organisasjonsstøtte (i kroner)

8 491 226

Utøversektor - prosjektstøtte
Spellemann

1 200 000

Norcode

500 000

Gramos synlighetsprosjekt

600 000

Gramart

2 633 111

Creo

690 432

Norsk Artistforbund

47 978

Norsk Lektorlag

50 491

FolkOrg

30 006

Norsk Tonekunstnersamfund

24 389

Norsk Viseforum

23 592

Sum prosjektstøtte
Overføres 2021
Sum utøversektor (i kroner)

3 500 000
2 160 818
16 993 464

Produsentsektor - organisasjonsstøtte
IFPI
FONO
Sum organisasjonsstøtte (i kroner)

1 107 528
369 176
1 476 704

Produsentsektor - prosjektstøtte
Spellemann
NORA
Sum produsentsektor (i kroner)
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1 000 000
70 000
2 546 704
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Gramo støtter ny norsk musikk
Som en del av det å synliggjøre virksomheten, er Gramo sponsor for prosjekter til fremme av ny norsk
musikk. Dette finansieres delvis gjennom kollektive midler tildelt fra sektorene. I 2020 var Gramo
sponsor og samarbeidspartner med Spellemann, INTRO-Folk, Sami Music Week og Jazzintro.

“

“

Spellemann
Spellemannprisen er en prisutdeling til norske
musikkartister som har utmerket seg på en positiv
måte det foregående året. Prisen ble og delt ut
første gang i 1973, og har blitt delt ut hvert år siden.
Utdelingen arrangeres av Spellemann AS, som er eiet
av IFPI Norge og FONO.

Gramo betalte kr 350 000 i sponsorstøtte og ga
vinneren av «Årets gjennombrudd og Gramo-stipend»
kr 250 000. Vinneren av denne prisen i 2020 var Isah.
«Det var en helt sinnssyk og rar følelse samtidig når
eg vant, veldig surrealistisk og takknemlig. Det eg
har fått brukt pengene på er musikkvideo og utstyr til
hjemmestudio» sier Isah.

“

“

“

“

Isah

Isah
Fotograf: Robin Bøe

Det eg har fått brukt pengene
på er musikkvideo og utstyr til
hjemmestudio.

Jeg får tid til å utvikle meg videre som
utøver, og det gir meg mulighet til å
få gjennomført de prosjektene jeg
drømmer om.

“

Sigrid Stubsveen

Vår målsetning er å gjøre samiske
kulturtradisjoner tilgjengelige
for et større publikum ved å lage
tilgjengelige låter i et moderne
sound, og å vinne prisen gjorde at
vi føler oss forstått.

“

KEiiNO

Vi har fått muliggjort å gjøre en
mengde ting som ellers ville tatt
litt lengre tid å kunne oppnå
eller få gjort, samt at det har
gitt oss muligheten til å tenke
stort og større.

I Like To Sleep
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Hør Isah på Spotify.
Bare skann koden i
Spotify-appen.
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INTRO-Folk
Gramo samarbeider med Folkorg om INTRO-folk –
årets unge folkemusiker, som er et lanseringsprogram
for unge norske og samiske folkemusikere.
I programmet kan musikerne utvikle seg som
kunstnere og få erfaring med å formidle folkemusikk
på et høyt nivå for et bredt publikum.
INTRO-folk arrangeres som en konkurranse med
innledende runder på ulike festivaler i Norge og en
finale der det utropes en vinner. Gramo betalte
kr 50 000 i sponsorstøtte og ga vinneren et stipend på
kr 100 000. Vinneren av INTRO-folk 2020 og Gramostipend ble Sigrid Stubsveen.

nå er i gang med. Jeg får tid til å utvikle meg videre
som utøver, og det gir mulighet til å få gjennomført
de prosjektene som jeg drømmer om. Jeg vil fokusere
på formidlingen av musikken jeg arbeider med, på å
utvikle meg som folkemusiker i den samtiden vi lever
i, på å hente inspirasjon fra den eldre musikken, trekke
den opp til vår samtid, lære av den og se hvordan
denne musikken kan være aktuell for oss i dag.
Tusen takk igjen, dette har stor betydning for meg i
oppstarten av min karriere» sier Sigrid Stubsveen.

Sami Music Week er et årlig arrangement i Alta
og knyttes til feiring av Samefolkets dag i februar.
Sami Music Week har vært en formidlingsarena
og bransjetreff for musikkkunstnere siden 2011, og
har for lengst etablert seg som en viktig scene som
presenterer det beste og siste innen musikk fra hele
Sápmi. Sámi Music Week utvikler bla. et fagprogram
med seminarer, «song-lab» og Sami Music Awards.
Programmet til musikkfestivalen presenterer en
blanding med flere nye og innovative musikkprosjekter,
platerelease og kvalitetsprogram for barn.
Gramo støttet Sami Music Award med kr 30 000
hvorav kr 15 000 kroner i premie til vinneren i klassen
Årets musikkprodusent; KEiiNO. Dette sier KEiiNO om
Sami Music Award og Gramo:

den mangfoldige gruppen vi er. Vår målsetning er å
gjøre samiske kulturtradisjoner tilgjengelig for et større
publikum ved å lage tilgjengelige låter i et moderne
sound, og å vinne prisen gjorde at vi føler oss forstått.
Prispengene fra Gramo kom også veldig godt med når
vi skulle fortsette arbeidet med å produsere nye låter,
og har vært et viktig bidrag i den videre utviklingen av
KEiiNO.
Vi er takknemlige for at den jobben vi legger i
musikken vår gir uttelling, og det er takket være
blant andre Gramo, som sørger for at vi får betalt når
musikken vår spilles!»

«Å vinne “Årets Produsent” under Sami Music Awards
2020 var et stort øyeblikk. Vi hadde brukt, og bruker
fortsatt, mye tid på å finpusse vårt sound for å speile

KEiiNO
Fotograf: Peder Carlsen

Sigrid Stubsveen
Fotograf: Bjørnar Morønning

«Det er stor stas og jeg er utrolig takknemlig for dette
stipendet fra Gramo. Et slikt stipend gir mulighet for
meg som ung musiker å kunne fortsette arbeidet jeg

Sami Music Week
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Hør Sigrid Stubsveen
på Spotify. Bare skann
koden i Spotify-appen.

Hør KEiiNO på Spotify.
Bare skann koden i
Spotify-appen.
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Internasjonalt samarbeid

Jazzintro
Gramo samarbeider med Norsk Jazzforum om
Jazzintro, et lanseringsprogram for unge norske
jazzmusikere som har et klart potensial til å
videreutvikle sine musikalske ferdigheter og ideer.
På bakgrunn av innsendt søknad og demo-materiale,
velger en jury med profesjonelle jazzmusikere ut inntil
åtte band som får delta i lanseringsprogrammet. Det
avholdes delfinaler på landets største jazzfestivaler
og finale under Moldejazz. I år er finalen utsatt flere
ganger på grunn av koronapandemien. Følgende
band vil delta i finalen som går av stabelen i løpet av
2021: Kongle Trio, Damata, Hein Westgaard trio og
Front!Front.
Gramo betaler kr 50 000 i sponsorstøtte og gir
vinneren et stipend på kr 150 000.
Dette sier I Like To Sleep som vant Jazzintro i 2018:

Denne konserten er blitt dokumentert, og blir
sannsynligvis utgitt som live-plate og konsertfilm
våren 2022. Sånn sett har stipendet også gitt oss
muligheten til å stifte nye bekjentskap og samarbeid
som vil være varige. Det å kunne ha en del midler
tilgjengelig på bandkontoen har også generert mer
penger inn i bandet, noe som gjør at vi hele tiden har
en buffersum på konto som vi kan benytte oss av ved
hvert større prosjekt vi gjennomfører - eksempelvis
kan vi finansiere plateinnspillinger og utgivelser i mye
større grad på egenhånd, om vi ikke skulle motta støtte
som fullfinansierer prosjektene - altså har vi en større
potensiell egeninnsats i hvert prosjekt vi gjør, noe som
gjør at vi fortsatt kan tenke stort, selv om vi fortsatt er
relativt unge.»

Gramo er medlem av følgende internasjonale fora:

SCAPR

PRC

The Societies Council for the Administration of
Performers Rights

Performance Right Commitee

Foreningen har som oppgave å arbeide for
samordning av vederlagsutbetalinger over
landegrensene, og å ivareta utøverrettigheter.

Komiteen ivaretar produsentenes rettigheter til
sekundærbruk av fonogrammer.

AEPO

Norcode

Association of European Performers

Norcode ble stiftet av BONO, Kopinor,
Norwaco, TONO og Gramo i 2007. Norcodes
formål var å bygge opp og styrke foreninger og
forvaltningsorganisasjoner for opphavere, utøvende
kunstnere og produsenter i utviklingsland. Norcode
har de siste årene arbeidet kun på musikkfeltet, da
BONO, Kopinor og Norwaco meldte seg ut. Etter
vedtak på generalforsamlingen i 2020, meldte
Gramo seg ut av Norcode med virkning fra 1.1.2021.

Organisasjonen arbeider for styrking av utøveres
rettigheter i forhold til EU/EØS og WIPO (FNs
opphavsrettsorganisasjon). Det er Gramos
utøversektor som deltar i AEPO.

I Like to Sleep
Fotograf: Thor Egil Leirtrø

«Vi er veldig glade for det stipendet vi mottok av
Gramo. Det var en enorm tillitserklæring,
anerkjennelse av vårt arbeid, og veldig inspirerende og
motiverende å få en slik tro på det vi gjør med
I Like to Sleep. I tillegg har det vært veldig behjelpelig
i hele videreutviklingsfasen de årene som har gått
etter Jazzintro 2018. Vi har fått muliggjort å gjøre en
mengde ting som ellers ville tatt litt lengre tid å kunne
oppnå eller få gjort, samt at det har gitt oss muligheten
til å tenke stort og større.

Helt konkret har stipendet gått til å utvikle en visuell
profil sammen med designer Tore Østbø, samt vår
musikk. Stipendet har finansiert alt fra design og
visuelt uttrykk i merch, backdrop og andre effekter.
I tillegg fikk vi jobbe 8 dager sammen med Jørgen
Træen i Duper Studio, noe som resulterte i utgivelsen
av vårt andre studioalbum «Daymare» som ble sluppet
på Rune Grammofon - vårt “drømmeplateselskap”.
Vi har også brukt deler av stipendet på å kunne
samarbeide med andre kunstnere, eksempelvis kunstanimasjonsfilmskaperen Animathor (Thor Sivertsen),
som lagde en 80 minutter lang versjon av en av
sine prisbelønte filmer som vi spilte en konsert til i
november 2020.
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Hør I Like To Sleep på
Spotify. Bare skann
koden i Spotifyappen.
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Visste du at høyeste Gramo-utbetaling til en
utøver var kr 548.240 i 2020?
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Nye lover, EU-direktiv og dommer
CRM-loven – lov om kollektiv
forvaltning av opphavsrett
CRM-loven – lov om kollektiv forvaltning av
opphavsrett
Stortinget behandler i skrivende stund lov om kollektiv
forvaltning av opphavsrett mv. (proposisjon 53L
om den såkalte CMR-loven) som gjennomfører EUdirektiv 2014/26/EU. Formålet med loven er å sørge
for at kollektiv forvaltning av rettigheter håndteres
på en ansvarlig, effektiv og åpen måte overfor både
rettighetshavere og brukere. Gramo oppfyller de fleste
kravene i den kommende CRM-loven, men må gjøre
noen tilpasninger når loven blir gjort gjeldende. Det er
forventet at loven vedtas i løpet av vårsesjonen 2021.
Gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet mv.
i norsk rett (DSM)
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/790 om
opphavsrett og nærstående rettigheter i det digitale
indre marked (digitalmarkedsdirektivet; DSM-direktivet)
ble vedtatt av EU 17. april 2019. DSM-direktivet har som
formål å gjennomføre en ytterligere harmonisering av
lovgivningen om opphavsrett og nærstående rettigheter
i det indre marked, særlig når det gjelder digital og
grensekryssende bruk av beskyttet innhold.
DSM-direktivet er mest kjent for artikkel 17 som vil
ansvarliggjøre delingstjenester som YouTube, Facebook
med flere. Gramo mener det kan være et behov for
kollektiv klarering der det er hensiktsmessig, og når
byrdefull og kompleks individuell klarering vil medføre
ansvarsfritak.
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EU-dom i sak C-265/19 den 8.9.2020 RAAP vs.
PPI i Irland
Dommen er avsagt i sak mellom
forvaltningsorganisasjonen på utøversiden i Irland;
RAAP og forvaltningsorganisasjonen på produsentsiden;
PPI som har forestått felles oppkreving, og ikke gitt
utøverne vederlag for deltagelse på amerikanske
innspillinger. EU-domstolen har i denne dommen satt
Romakonvensjonen til side, og vist til WPPT (WIPO
Performances and Phogogram Treaty) og EUs leiedirektiv
(2006/115/EC) artikkel 8.2. som gir alle produsenter
og utøvere rett til vederlag. Dette uavhengig av om
rettighetshaverne er hjemmehørende i EU/EØS-land
eller ikke. Den amerikanske vederlagsorganisasjonen
SoundExchange har henvendt seg til Gramo og gjort krav
på vederlag til amerikanske utøvere. Gramo har bedt
Kulturdepartementet om avklaring.
EU-domstolens avgjørelse i sak C-147/19
(«Atresmedia»), den 18. november 2020
Avgjørelsen innebærer at et utgitt lydopptak (phonogram)
ikke lenger er å anse som et lydopptak, jf. utleiedirektivet
artikkel 8.2 - når det med samtykke har blitt innkopiert
(inkorporert, synk, sammenstilt mv.) i en lydfilm (AV
works). Betalingen for videre bruk knyttes da til avtalen
som er gjort for innkopieringen. Dette har med at
lydopptaket da opphører å eksistere som rettighetsobjekt
for kringkasting, videresending mv. I Norge vil det likevel
være tilfeller der lydopptaket fortsatt eksisterer som
rettighetsobjekt etter innkopieringen. Dette reguleres av
åndsverkloven § 21 femte ledd. Dette har sammenheng
med at utleiedirektivet er et såkalt minimumsdirektiv
– som innebærer at medlemslandene kan gi mer
rettighetsbeskyttelse enn minimumskravene.
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Gramo tilbyr sin kompetanse
og sine systemer til bransjen
I over 30 år har Gramo oppkrevd, fordelt og utbetalt
vederlag individuelt til musikere, artister, dirigenter
og plateselskap når deres musikk har blitt spilt på
radio eller i det offentlige rom. Nå tilbyr Gramo sin
kompetanse og sine systemer til andre formål.
Gramos innspillingsbase inneholder nå 800 000 tusen
innspillinger. Administrasjonen knytter eierskap til
disse innspillingene i form at musikere som deltar på
innspilingene og plateselskapet eller personen som
gir den ut. Endringer i eierskap til innspillingene må
også holdes styr på. Til sammen har Gramo 40 000
medlemmer og 160 000 rettighetshavere registrert i
sine systemer. Hvert år behandler Gramo over 140 000
timer radiospilt musikk.
Echo gir tilbake
Alt skjer i datasystemet Echo som er utviklet
spesielt for Gramo av IT-selskapet Skalar. I
selvbetjeningsløsningen Min Side kan medlemmene
registrere og oppdatere sine person- og
selskapsopplysninger og sin diskografi.
-Etter å ha avregnet vederlag individuelt siden 1990,
er det klart at vi har fått bred erfaring og kompetanse,
sier daglig leder Lars Bakketun. – Etter hvert som
teknologien går fremover, kan vi nå optimalisere
arbeidet vårt og bli enda mer effektive. Da har vi også
mulighet til å tilby våre tjenester til andre.

- Filmforbundet er imponert over systemet som Gramo
har utviklet sammen med Skalar og det føles veldig
trygt å samarbeide med aktører med så lang fartstid
innenfor vederlagsarbeid. Echo er en Rolls Royce vi
aldri ville hatt råd til å kjøre på egenhånd. Vi setter stor
pris på at Gramo ønsker å dele sine erfaringer til det
beste for rettighetshavere i andre deler av kulturfeltet,
sier Elisabeth Sjaastad, forbundsleder i Norsk
Filmforbund.
NRK har forespurt Gramo om tilgang til visse deler
av Echo for oppslagsmulighet i forbindelse med
innkopiering av musikk i TV-sendinger og klarering av
bruken med rettighetshaverne. Gramo er positive og i
dialog med NRK om saken.
Vi ønsker velkommen til flere
- Gramo er glade for at våre systemer kan være med på
å dekke behov også for andre. Vi inviterer gjerne flere
bransjeaktører til samarbeid. Echo er et godt verktøy
for oss, men det har vært kostbart å utvikle. Ved å
selge tjenester til andre, gir det også tilbake til våre
egne rettighetshavere, sier Lars Bakketun.

Avregner allerede for interesseorganisasjoner
Artistorganisasjonen Gramart og Creo – forbundet
for kunst og kultur, benytter seg allerede av Gramos
tjenester til å avregne og utbetale vederlag for
privatkopiering og andre vederlag fra Norwaco. Gramo
gjør også innkopieringsavregning på vegne av FONO.
Samarbeid med Norsk Filmforbund og NRK
Norsk Filmforbund og Gramo har nå inngått avtale
om et forprosjekt for å utrede om Echo kan avregne til
filmforbundets medlemmer.
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Min side
I 2020 gjorde Gramo store forbedringer i
Min Side, som er selvbetjeningsløsningen for
medlemmene. Målet var å øke brukeropplevelsen
betraktelig.
Medlemmene ble invitert til å komme med
tilbakemeldinger og innspill. Flere medlemmer har
også vært med på å teste Min Side underveis.
Dette gjorde at vi i august 2020 kunne lansere en stor
oppgradering med et helt nytt design som har
gjort det enklere å:

78,8% *
svarer at Min Side er ganske lett eller
veldig lett å bruke
* = målt på Min Side fra november 2020 – april 2021. Det
er 455 medlemmer som har
svart på dette spørsmålet

- logge inn
- få oversikt, finne fram og navigere
- bruke Min Side på mobil
- komme i kontakt med oss og gi tilbakemeldinger
Vi setter stor pris på alle spørsmål, ris og ros vi kan få.
Det hjelper oss å gjøre Gramo bedre.

+15% **
økt brukervennlighet etter
oppgraderingen
** = målt i medlemsundersøkelse
gjennomført av Kantar oktober
2020. Det er 914 medlemmer som
har svart på dette spørsmålet

Logg inn på min
side for å se den
nye opplevelsen for
medlemmene.
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Gramo styret

Knut Ro

Daniel Nordgård

Marte Thorsby

Anne Lise Frøkedal

Firma: Advokat i Ro Sommernes Advokatfirma DA

Firma: Førsteamanuensis, Institutt for rytmisk musikk
ved Universitetet i Agder

Firma: Head of legal IFPI Norge AS/ Partner Kluge
Advokatfirma AS

Firma: Artist og låtskriver

Andre styreverv: Gramart (styremedlem), Sørnorsk
Filmsenter (styreleder), Klagenemda for tilskudd til
kulturarrangementer (medlem)

Andre styreverv: Spellemann AS (styreleder),
Norwaco (nestleder), Arthaus (nestleder)

Styreleder

Andre styreverv: Gunnar Lage Haugen og Guri
Haugens stiftelse (styreleder)
Con-Form Group AS (styremedlem)
AS Hadeland Glassverk (styremedlem)

1. nestleder

2. nestleder

Erling Andersen

Hans Ole Rian
Styremedlem

Styremedlem

Firma: Daglig leder I FONO

Firma: Forbundsleder I Creo – forbundet for
kunst og kultur

Firma: CFO Universal Music (Nordic region)

Styremedlem

Andre styreverv: Musikkpartner AS (styreleder),
Norwaco (varamedlem)
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Andre styreverv: LO kommune (styremedlem), LOs
sekretariat (møtende varamedlem), Forsbergs og
Aulies legat (styremedlem), Fordelingsutvalget i Sektor
IV Bruk i bibliotek og museer og Sektor V Bruk av TVselskapers arkivmateriale i Norwaco (medlem), Sektor
II Undervisningsbruk i Norwaco (medlem), Nordisk
Union for Musikkutdannere (NUMU) (styremedlem)

Styremedlem

Andre styreverv: Gramart (nestleder)

Eddie Nygren

Andre styreverv: Universal Music AS (styrets leder),
United Stage Artist Norge AS (styrets leder), IFPI
Norge AS (styremedlem), IFPI Norge (styremedlem),
Universal Music AB (styrets leder), Polar Music
International AB (styrets leder), United Stage Artist
AB (styremedlem), United Stage Intressenter
AB (styremedlem), United Stage Holding AB
(styremedlem), Universal Music A/S (styrets leder),
Universal Music OY (styrets leder), Noord Booking
A/S (styremedlem), Vitamin AS (styremedlem)
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Årsberetning
2020

Fortsatt drift
Styret og daglig leder bekrefter at forutsetningen
om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av
årsregnskapet.
Bemanning og organisasjon
Gramo hadde 27 ansatte ved utgangen av 2020. Antall
årsverk i 2020 var 24,9.

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.

budsjett for 2020. Nedgangen er i hovedsak på
området offentlig fremføring der mange musikkbrukere
har måttet holde stengt i deler av året. Antall
åpningsdager er et av parameterne for beregning av
vederlag til Gramo, og nedstenging påvirker dermed
vederlagets størrelse.

Gramo kan også innkreve, forvalte og fordele andre
typer vederlag som tilfaller de samme rettighetshavere.
Virksomheten drives fra Rosenkrantzgate 21, 0160
Oslo. I april 2021 flytter Gramo inn i nye lokaler i St.
Olavs gate 28, 0166 Oslo.

Gramo har søkt Kulturdepartementet om
kompensasjon for nedgangen i vederlagsinntekter som
skyldes pandemien, og denne er innvilget. Gramo vil
motta en kompensasjon på 6,2 millioner kroner, og
dette utgjør cirka 70% av søknadsbeløpet.

Styret
Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen
26. August 2020:

På kostnadssiden er det iverksatt en rekke besparende
tiltak der noen er midlertidige og noen permanente.
Dette har resultert i at samlede driftskostnader,
eksklusive tap på fordringer, er redusert med 5,3
millioner kroner sammenlignet med 2019.

Uavhengig styreleder:
Knut Ro (vara Nils Petter Hansson)
Utøverrepresentanter:
Daniel Nordgård (vara Marius Øvrebø-Engemoen)
Hans Ole Rian (vara Ingvild Andrea Tellmann)
Anne Lise Frøkedal (vara Ivar S. Peersen)
Produsentrepresentanter:
Marte Thorsby (vara Lena Midtveit)
Eddie Nygren (vara Ivar Noer)
Erling Andersen (vara Erle Strøm)
Knut Ro ble valgt som styreleder på generalforsamling.
På konstituerende styremøte ble Daniel Nordgård og
Marte Thorsby valgt til henholdsvis første og andre
nestleder.
Styret har organisert seg i sektorutvalg for behandling
av saker som gjelder henholdsvis utøvere eller
produsenter.
Gramo har tegnet styreforsikring med dekning opptil
10 millioner kroner.
Økonomiske forhold
Året 2020 ble preget av koronapandemien og dette
gjelder også for Gramo. Vederlagsinntektene ble
redusert med 8,2 millioner kroner sammenlignet
med 2019 og 13,1 millioner kroner sammenlignet mot
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Arbeid for å fremme likestilling og hindre
diskriminering
Gramo har 15 mannlige og 12 kvinnelige ansatte. Tre av
fire avdelingsledere er kvinner. Arbeidsmiljøundersøkelse
avholdt blant de ansatte i 2020 viser høy grad av positiv
respons på at Gramo behandler medarbeiderne likt,
uavhengig av etnisitet, legning og kjønn.

Foreningen er organisert med følgende avdelinger:
medlem, marked, IT, økonomi, kommunikasjon og stab.

Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål
tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt
eller planlagt konkrete tiltak på dette området utover
arbeidsgivers generelle aktivitetsplikt.

Arbeidsmiljø
Sykefraværet var 3,1 % i 2020 mot 4,2 % i 2019.
Langtidsfravær, det vil si fravær på over 8 uker, utgjør
0,9% av det totale fraværet i 2020.

Valgkomiteen og styret i Gramo har hatt
kjønnsbalanse i styret på dagsordenen, og oppfordret
rettighetshaverorganisasjonene til å innstille kvinnelige
kandidater til styrevervene.

Det har ikke forekommet arbeidsuhell som har
forårsaket person- eller materiell skade.
Gramo gjennomfører årlig arbeidsmiljøundersøkelse i
regi av Great Place To Work, senest i november 2020.
Resultatet av undersøkelsen var gjennomgående godt.
Kravene til global standard for en god arbeidsplass
ble oppfylt, og Gramo ble sertifisert av Great Place
to Work for 12 måneder. Det er fortsatt ønskelig
med ytterligere fremgang på enkelte områder av
arbeidsmiljøet, og disse jobbes det videre med.

Miljørapportering
Gramos virksomhet påvirker det ytre miljø i svært liten
grad.

Gramo har i 2020 fortsatt utviklingen av
kjernesystemet Echo og Min Side.
Gramos ordinære resultat for 2020 viser kr 165.166.527
og overføres til avregning av vederlag og fondsavgift i
sin helhet.
Markedsutsikter og risiko
Norge er fortsatt sterkt påvirket av pandemien
og virksomheter innen ulike bransjer opplever
fremdeles nedstenging. Dette vil redusere Gramos
vederlagsinntekter i 2021, men på grunn av usikkerhet
er det vanskelig å tallfeste nedgangen.
Gramo har til enhver tid likviditet som plasseres
konservativt i pengemarkedsfond og obligasjonsfond
med lav risiko. Hensikten er å lav risiko, men samtidig
oppnå en avkastning som er høyere enn ved
bankinnskudd.
Avregning og utbetaling
Det er i 2020 gjennomført tre avregninger og disse
har resultert i utbetalinger på 60,7 millioner kroner til
utøvere og 60,9 millioner kroner til produsenter.

Daniel Nordgård

Knut Ro
(styreleder)

Marte Thorsby

Eddie Nygren

Erling Andersen

Anne Lise Frøkedal

Hans Ole Rian

Lars Bakketun
(daglig leder)

I tillegg er det utbetalt 30,7 millioner kroner til Fond for
utøvende kunstnere.
Oslo, 14. april 2021
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Resultatregnskap 2020
Driftsinntekter

Note

Balanse
2020

2019

Eiendeler
Anleggsmidler

Vederlagsinntekter kringkasting

1,8

97 216 159

95 007 461

Varige driftsmidler

Vederlagsinntekter offentlig fremføring

1,8

61 286 347

71 699 359

Biler

Kompensasjon grunnet koronapandemi

1,13

6 200 000

0

12

39 649 157

30 439 639

1

743 235

258 490

Innkrevd fondsavgift
Andre inntekter
Sum inntekter

205 094 898

197 404 949

2,11

21 780 625

25 864 339

Personalkostnader styret/sektorene

2

705 387

926 903

Avskrivninger / Nedskrivninger

3

7 022 719

5 882 254

2,4

9 269 707

11 238 913

Administrasjonsgebyr

4

-399 191

-387 362

Tap på fordringer

5

-2 707 075

6 589 690

35 486 172

50 114 737

169 422 726

147 290 211

Administrasjonskostnader

Sum driftskostnader
Driftsresultat

2019

684 564

1 369 393

1 244 306

324 480

Programvare

43 581 634

42 086 530

Inventar m.v

103 235

509 814

3

45 613 739

44 290 217

11

0

0

0

0

45 613 739

44 290 217

5, 12, 13

18 642 449

7 828 493

8

20 514 890

22 825 070

962 035

1 107 885

40 119 374

31 761 447

126 825 575

115 709 567

126 825 575

115 709 567

40 646 949

54 716 978

Sum

40 646 949

54 716 978

Sum omløpsmidler

207 591 898

202 187 992

Sum eiendeler

253 205 637

246 478 208

IT-utstyr

Sum

Netto pensjonsmidler
Sum
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Kundefordringer
Kundefordringer
Opptjent, ikke fakturert inntekt
Andre fordringer
Sum

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansposter

2020

Finansielle anleggsmidler

Driftsinntekter
Personalkostnader

Note

6

Ordinært resultat

1 830 172

3 579 449

72 371

66 737

1 757 801

3 512 712

171 180 527

150 802 923

Finansielle plasseringer
Fondsplasseringer

9

Sum

Bankinnskudd, kontanter
Kasse, bank

Disposisjoner
Overført vederlag og avgift til avregning
Sum disposisjoner
Resultat etter disposisjoner
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7

171 180 527

150 802 923

171 180 527

150 802 923

0

0

10
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Balanse
Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Note

2020

Daniel Nordgård

Knut Ro
(styreleder)

Marte Thorsby

Eddie Nygren

Erling Andersen

Anne Lise Frøkedal

2019

Egenkapital

0

0

Sum

0

0

Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Netto pensjonsforpliktelse

11

0

0

Sum

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

Hans Ole Rian

Lars Bakketun
(daglig leder)

Kortsiktig gjeld
Oslo, 14. april 2021

Vederlag
Vederlag og avgift til avregning

240 350 938

233 029 750

240 350 938

233 029 750

Leverandørgjeld

2 261 499

1 388 097

Offentlig gjeld

2 997 989

1 818 507

7 595 211

10 241 855

12 854 699

13 448 459

Sum kortsiktig gjeld

253 205 637

246 478 208

Sum egenkapital og gjeld

253 205 637

246 478 208

Sum

7, 12

Øvrig kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld
Sum

39

40

Kontantstrømoppstilling
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,deres organisasjoner og FFUK
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Fordelingsregnskap

1.1 - 31.12

Felleskostnader

2020

2019

2020

2019

171 180 527

150 802 924

Lønninger

19 100 227

20 332 203

-13 552

-104 633

Arbeidsgiveravgift

2 902 835

3 436 089

7 022 719

5 882 254

-393 802

-299 418

-8 615 223

22 268 097

Vikarbyrå

94 219

163 250

-313 965

14 980 878

Andre personalkostnader

-1 716 056

-694 524

-11 116 008

-7 371 177

Pensjon og forsikringer ansatte

1 607 202

2 926 739

-163 859 336

-154 745 708

21 594 625

25 864 339

-5 714 838

31 712 635
6 690 607

5 455 254

6 690 607

5 455 254

Lokalkostnader

2 326 584

2 144 387

Datakostnader

4 234 596

3 992 514

Kontorkostnader

198 947

259 695

Advokatkostnader

621 908

1 471 069

Revisjonskostnader

232 066

200 530

Forsendelseskostnader

265 985

299 419

85 207

104 886

203 310

484 202

1 016 479

1 921 704

Note

Refusjon sykepenger

Sum lønninger, folketrygd

2

Avskrivninger/Nedskrivninger
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Investeringer i varige driftsmidler

Sum avskrivninger
-9 646 690

-12 135 815

Salg av varige driftsmidler (salgssum)

437 500

765 625

Tilbakegående avgiftsoppgjør

854 000

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-8 355 190

-11 370 190

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i likvider i året

Kontanter og bankinnskudd pr 1.1.
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.

-

-

-14 070 028

20 342 445

Transportkostnader
Reisekostnader
Andre administrasjonskostnader

54 716 978

34 374 535

40 646 949

54 716 978

Sum administrasjonskostnader

4

9 185 083

10 878 406

Tap på fordringer

5

-2 707 075

6 589 690

34 763 240

48 787 699

Sum felleskostnader

41

3

42

Produsent

2020 Sum

2019 Sum

Felleskostnader fordelt

Regnskapsprinsipper

Utøver

Note

Fordelingsregnskap forts.

17 381 620

17 381 620

34 763 240

48 787 689

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.
Årsregnskapet er satt opp med henblikk på en
avstemming mot fordelingsregnskapet.

Poster som kan henføres direkte til sektorene
Driftsinntekter
Vederlagsinntekter kringkasting

1

49 459 611

47 756 548

97 216 159

95 007 461

Vederlagsinntekter offentlig fremføring

1

30 643 174

30 643 174

61 286 347

71 699 359

Kompensasjon grunnet koronapandemi

1, 13

1 919 490

4 280 510

6 200 000

0

1

401 917

341 317

743 235

258 490

82 424 192

83 021 549

165 445 741

166 965 310

399 191

0

399 191

387 362

Andre driftsinntekter
Sum inntekter
Administrasjonsgebyr

4

Bevilgninger fra brutto vederlag
Bevilgninger fra sektorene

0

0

0

0

Sum bevilgninger

0

0

0

0

Personalkostnader styret/sektorene

2

Kostnader sektorene

Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finans

Sektorresultat

6

451 136

440 250

891 387

926 903

210 600

206 137

416 736

787 507

1 006 595

823 577

1 830 172

3 579 449

36 186

36 186

72 371

66 737

970 409

787 392

1 757 801

3 512 712

65 750 435

65 780 934

131 531 370

120 363 284

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.
Fra og med regnskapsåret 2019 inkluderes innkrevd
avgift til Fond for utøvende kunstnere (FFUK) i
inntektene. Begrunnelsen for denne endringen er at
denne oppgaven ligger svært nært Gramo sin ordinære
vederlagsinnkreving som skjer på vegne av andre
rettighetshavere.
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.

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.
Sektorkostnader
Deler av sektorkostnadene ble frem til 2019 vist på
egen linje i resultatregnskapet, men er nå tatt med i
andre driftskostnader. Alle sektorkostnader kommer
frem i fordelingsregnskapet.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den
indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige,
likvide plasseringer.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket
av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
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81 023 169

7 253 498

7 493 332

Offentlig fremføring

61 286 347

71 699 359

Anskaffelseskost 01.01.20

Vederlag fra utlandet

4 884 491

6 490 960

Tilgang

6 200 000

0

743 235

258 490

165 445 741

166 965 310

Lokalradio / Lokal-TV / Webcast

Kompensasjon grunnet koronapandemi
Andre inntekter
Sum

Det er gjort inntektsavsetninger i regnskapet for 2020. For ytterligere spesifikasjoner, se note 8.

2020

2019

Antall ansatte pr. 31.12.:

27,00

27,00

Gjennomsnittlig antall årsverk:

24,93

25,24

772 520

1 045 900

Utvalgshonorar

99 764

43 160

Arbeidsgiveravgift

87 169

153 557

959 453

1 242 617

Sum

Lønn
Andre ytelser
Pensjon

Daglig leder

Kontroll av medlemslister og attestasjoner utøversektor
Attestasjoner produsentsektor
Sum honorar til revisor

45

52 737 745

56 632 579

1 145 133

8 501 557

9 646 690

322 745

9 950 907

12 189 466

Anskaffelseskost 31.12.20

1 052 389

135 198

1 613 821

51 288 395

54 089 803

Akkumulerte avskrivninger

367 825

31 963

369 515

7 706 761

8 476 064

-

-

-

-

-

Bokført verdi 31.12.20

684 564

103 235

1 244 306

43 581 634

45 613 739

Årets avskrivninger

238 382

409 191

225 306

6 149 840

7 022 719

-

-

-

-

-

Årets nedskrivninger
Sum av- og nedskrivninger i året
Økonomisk levetid

7 022 719
5 år

5 år

3 år

6-10 år

2017

2018

2019

2020

Sum

12 764 588

16 412 940

11 854 865

12 135 815

9 646 690

53 168 208

-herav programvare

11 118 330

15 194 170

11 231 155

10 506 000

8 501 557

48 049 655

Avgang/Utrangering

2 611 487

7 895 118

356 790

1 218 770

12 189 466

12 082 165

2 867 726

2 454 147

4 316 632

5 882 254

7 022 719

15 520 759

Total tilgang

2016

Det er foretatt en konkret vurdering av økonomiske levetider.

1 370 150
11 383
83 600

Honorar til revisor (beløp inkl. mva)
Lovpålagt revisjon

791 433

1 357 754

Avskrivninger
Lønn og andre ytelser til daglig leder

1 492 952

558 060

Oversikt aktiverte kostnader
siste fem år:

Godtgjørelse for styre- og utvalgsarbeid er som følger:
Styrehonorar

Avgang/Utrangering

Akkumulerte nedskrivninger

Note 2: Lønnskostnader, antall ansatte, honorarer og andre godtgjørelser
Personalkostnader for administrasjon og sektorene er spesifisert i fordelingsregnskapet.
Antall ansatte i Gramos administrasjon:

1 610 449

Sum

85 078 170

Utvikling
programvare

2019

Biler

2020

IT-utstyr

Note 3: Varige driftsmidler / avskrivninger

Note 1: Vederlagsinntekter
Riksdekkende kringkasting

Inventar /
kontorutstyr

Noter til årsregnskapet 2020

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 2017-utbetalingen.

232 066
37 263
7 635
276 963
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Note 5: Kundefordringer / tap på fordringer
Spesifikasjon kundefordringer:
Fordringer offentlig fremføring

Note 7: Vederlag og avgift til avregning
2020

2019

11 328 437

8 892 540

Fordringer kringkasting

4 114 012

935 953

Fordring kompensasjon

6 200 000

0

Avsatt til tap på fordringer

-3 000 000

-2 000 000

Sum fordringer

18 642 449

7 828 493

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.		
2020
2019
Vederlag og avgift til disposisjon 01.01.
Overført fra årets virksomhet

233 029 750

236 972 537

171 180 527

150 802 924

171 180 527

150 802 924

152 255 905

144 443 697

2 546 704

637 690

16 452 044

10 015 909

299 176

0

171 553 829

155 097 296

232 656 447

232 678 165
351 588

Returer overført til avregning

Tap på fordringer:

Tilført i løpet av året

Konstaterte tap

1 714 893

1 454 926

Innkommet på tidligere tapsførte fordringer

-221 967

-65 236

Endring tapsavsetning

-4 200 000

5 200 000

Bevilget produsentsektor

Sum

-2 707 075

6 589 690

Bevilget utøversektor

Det er avsatt til sammen kr 3.000.000 til tap på fordringer fordelt med kr 800.000 til kringkasting og kr 2.200.000
til offentlig fremføring. Avsetningen er vurdert å dekke potensielle tap.

Avregnet rettighetshavere og FFUK

Utbetalt, bevilget tidligere år
Disponert i løpet av året
Vederlag og avgift til avregning 31.12.

Note 6: Finansposter
2020

2019

Bevilget, ikke utbetalt

5 533 675

81 574

185 678

Overført kommende år

Avkastning plasseringer

1 116 008

2 371 177

2 160 818

Renter bankinnskudd

605 437

947 254

27 153

75 340

Realisert gevinst/tap eiendomsfond

0

0

Urealisert gevinst/tap eiendomsfond

0

0

-72 371

-66 737

Note 8: Opptjent, ikke fakturert inntekt
Balanseposten består av følgende:

1 757 801

3 512 712

Opptjent vederlagsinntekt fra kringkasting

7 500 000

14 189 041

Opptjent vederlagsinntekt fra offentlig fremføring

4 385 964

3 665 206

Opptjent vederlagsinntekt fra utlandet

5 500 000

7 500 000

3 128 926

2 670 823

20 514 890

28 025 069

-

5 200 000

20 514 890

22 825 069

Renter kunder

Øvrige finansinntekter

Finanskostnader
Sum

Snittavkastning fra bank og plasseringer utgjorde i 2020 1,17 %. De enkelte aktivaklassene har hatt følgende
utvikling: Bankplasseringer 1,2%, pengemarkedsfond 0,2%, obligasjonsfond 1,8%. Fordeling mellom sektorene
fremgår av fordelingsregnskapet.

Bokført vederlag og avgift til avregning 31.12

Andre opptjente inntekter
Sum opptjent, ikke fakturert inntekt
Avsetning til tap
Balanseført beløp

47

240 350 938

2020

233 029 750

2019

48

Note 9: Fondsplasseringer
Gramo har plassert midler i fond hos styregodkjente forvaltere. Midlene er plassert i fond som klassifisert nedenfor.
Avkastning på pengemarkedsfondene og enkelte av obligasjonsfondene reinvesteres normalt i forbindelse med
den årlige kapitalisering. For de øvrige plasseringer realiseres gevinst/ tap først i forbindelse med salg.

Andel i %

Markedsverdi
31.12.20

Pengemarkedsfond

48,0 %

60 907 067

61,2 %

70 805 648

Obligasjonsfond

51,9 %

65 848 507

38,7 %

44 833 918

0,1 %

70 000

0,1 %

70 000

100,0 %

126 825 575

100,0 %

115 709 567

Eiendom
Sum

Andel i %

Markedsverdi
31.12.19

Note 10: Kasse, bank

Note 11: Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Gramo hadde tidligere to pensjonsordninger som samlet omfatter samtlige ansatte og som tilfredsstiller kravene i
Lov om obligatorisk tjenestepensjon. I 2020 er den ytelsesbaserte ordningen lukket og alle ansatte er overført til
innskuddsbasert ordning.

Note 12: Avgift til Fond for utøvende kunstnere
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. 		
		
Fra og med regnskapsåret 2019 har Gramo valgt å vise innkrevd avgift som en del av Gramo sin		
virksomhet og innlemme dette i resultatregnskapet som driftsinntekt. Begrunnelsen for denne endringen		
er en ny vurdering av arbeidet som utføres for å innkreve avgiften, og denne vurderingen konkluderer		
med at denne aktiviteten ligger så nært opp til Gramo sin øvrige virksomhet at regnskapet gir et mer		
rettvisende bilde ved å inkludere avgiften i driftsinntektene.		
		
Fakturert, ikke innbetalt, avgift inngår i kundefordringene.		

“

Musikk gjør en svak på
en måte så man blir sterk.
Benny Andersen

“

Bundet bankinnskudd vedrørende skattetrekk utgjør pr. 31.12.20 kr 1.198.503.

Note 13: Kompensasjon grunnet koronapandemi
Basert på søknad har Gramo fått tilskudd til støtte for rettighetshavere rammet av vederlagsbortfall som følge av
koronapandemien.Kulturdepartementet har tildelt Gramo et engangstilskudd på kr 6.200.000. Beløpet utgjør ca
70% av den beregnede reduksjonen av vederlag.
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Gramo er autorisert av

Ta kontakt med oss!
Medlemsservice: +47 22 00 77 80
Sentralbord: +47 22 00 77 77
www.gramo.no

gramonorge
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