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Smilet i Ditt Eget Speil med Chris Holsten er mest 
spilte låt med norsk tekst i 2021. Den ble spilt i 256 
timer, 36 minutter og 6 sekunder på norsk radio.
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Intet er så hardt og vilt 
at ikke det flyktig kan 
forvandles av musikk.
William Shakespeare
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Ord fra vår
daglig leder

I denne årsrapporten legger vi frem det beste resultatet i 
Gramos historie. Våre inntekter er rekordhøye til tross for 
at også fjoråret i stor grad var påvirket av pandemien. 
Årets resultat innebærer at nesten 180 millioner kroner 
skal fordeles til våre rettighetshavere og Fond for utøv-
ende kunstnere. Vi håper at dette vil bidra positivt til våre 
rettighetshavere som har vært sterkt rammet av de to 
siste års restriksjoner.

Lengre perioder med nedstenging har medført reduserte 
vederlagsinntekter fra området offentlig fremføring som 
 inkluderer restauranter, hoteller og butikklokaler. For 
2021 har Kultur- og likestillingsdepartementet bevilget 
5,5 millioner kroner i kompensasjon til norske rettighets-
havere for dette. Gramo vil fordele og utbetale kompensa- 
sjonsbeløpet før sommeren.

Gramos kjernevirksomhet er innkreving av vederlag og 
etterfølgende individuell fordeling av disse inntektene. 
Individuell fordeling av vederlag krever korrekt og 
nøyaktig behandling av store datamengder. Gramo har 
utviklet sitt eget system kalt Echo til denne oppgaven. 
Det er ingen hemmelighet at denne utviklingen har kostet 
mye ressurser, både i form av penger og arbeidstid. Det 
skal heller ikke legges skjul på at videreutvikling fortsatt 
er kostbart, men at dette i stor grad gjøres for at Gramo 
skal være et vederlagsbyrå som opererer innenfor de 
krav som kommer frem av lov og forskrift, til det beste  
for våre rettighetshavere. 

Ved å se på historien så får man en forståelse av hva 
teknisk utvikling, både internt og eksternt, har medført 
for Gramo. 

• I årsrapporten for 2010 ble det skrevet at hoved- 
 avregningen det året ble gjennomført rekordtidlig   
 i juni, og at det var første gang at rettighetshaverne  
 fikk denne utbetalingen før sommerferien. I 2021 ble 
 hovedavregningen gjennomført medio mars, og vi 
 kjører første tilleggsavregning før sommerferien. 

• I 2010 hadde Gramo 13.900 medlemmer mens det 
 tilsvarende antallet ved utgangen av 2021 er 42.407.

• Antall behandlede innspillinger i 2021 er nær 50% 
 høyere enn i 2010.

• Fra 2010 til 2021 har inntektene steget med 32%, 
 mens andelen som ikke er koblet mot individuell 
 rettighetshaver er redusert med 33%.

• Det var 26 ansatte i Gramo i 2010 og det er 
 26 ansatte i Gramo ved utgangen av 2021!

Etter min oppfatning er Gramo i en svært god posisjon 
sett opp mot nye krav, og muligheter, som følger av 
lov om kollektiv forvaltning. Økt fokus på individuell 
fordeling med transparente systemer samsvarer godt 
med våre målsettinger og strategi.

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til alle ansatte i 
Gramo for deres engasjement og gode arbeid.   

For utfyllende informasjon om året som har gått henviser 
jeg til etterfølgende sider i denne årsrapporten. 

Kjære leser

Lars Bakketun
daglig leder

Nye lokaler

Gramo flyttet til nye lokaler
i St. Olavs gate 28 sommeren 2021.



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.

Hvordan fungerer
Gramo?

Radiostasjoner, kaféer, butikker og andre 
som bruker musikk offentlig betaler 

vederlag til Gramo.

Gramo behandler spilletidsrapporter fra 
musikkbrukerne og kobler disse mot sin 

database med innspillinger

Gramo utbetaler pengene individuelt til 
plateselskapet/mastereieren, og til artistene og 

musikerne har deltatt på innspillingene som er brukt

Created by Eunizia Silva 
from the Noun Project

Created by Eunizia Silva 
from the Noun Project

Gramos virksomhet er forankret 
i åndsverkloven §21. 



Gramo er der for medlemmer

1 188
besvarte telefonsamtaler

i 2021

6 136
besvarte e-poster 

i 2021

802 906
innspillinger totalt

95,5%
er svært fornøyd eller fornøyd med 

servicen de får etter en henvendelse

+3% fra 2017

148 115
timer behandlet radiospilt

musikk i 2021

68 344
innspillinger matchet 

og avregnet i 2021

1 226
besvarte chat-meldinger 

i 2021

11 918
plateselskap og produsenter 

+1 331 i 2021

30 489
utøvere

+ 2 798 i 2021
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Antall bedriftsavtaler

Kundelokaler

Serveringssteder

Frisører og solstudio

5704

3489

2653

Overnatting 1435

2021

Gramo er der for radiostasjoner 
og bedrifter

78%
av bedriftene synes vår medarbeider 
var profesjonell og er fornøyde med 

kundeservice

1 329
besvarte telefonsamtaler

i 2021

2 887
besvarte e-poster i 2021

577
besvarte chat-meldingeri 2021

34
rikesdekkende radiokanaler

Clarion Hotel

“For å skape den riktige stemningen og gi den ekte Clarion følelsen så er lyd og musikk usedvanlig viktig. Vi har fått utviklet 
egne spillelister som sikrer at vi har rett type musikk til riktig tidspunkt på dagen. Og volumet er ferdig programmert for de
ulike avdelingene slik at det aldri skal oppleves enten for støyete eller for stille. Musikk utgjør helt klart en forskjell for 
stemningen hos oss og med riktig bruk så vil gjesten få en bedre opplevelse og et mer behagelig opphold.

Vi bruker musikk aktivt som et virkemiddel for trivsel og skape stemning, enten det er i lobbyen hvor vi vet at gjesten får ned 
pulsen og stressnivået dersom musikken er riktig eller i frokosten hvor man skal få en super start på dagen. I baren så har vi 
ofte live musikk og intimkonserter da dette skaper en helt egen atmosfære. DJ i helgene er et must for oss, og vi ser at dette 
øker vår popularitet og gjestetrafikk fra utsiden og dermed øker vår omsetning. For oss er musikk en stemningsskaper og et 
av de aller viktigste elementene som utgjør en stor forskjell for totalopplevelsen for gjestene”

Robert Holan
General Manager
Clarion Hotel Oslo

300
lokal- og distriktskanaler

17
webradioer

1 081
nye bedriftsavtaler 

i 2021

Treningssentre

Kommuner/fylkeskommuner

Teater

1022

367

106

Kino 77

Transport

Venteværelse/ventemusikk på telefon

Andre bransjer

77

348

333

Kjøpesentre 135

Antall avtaler totalt 15 746

Foto: Marika Mørkestøl

15 649
antall bedrifter
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Gramos inntekter

Vederlag for kringkasting
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 
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 
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 
Gramo har systemer som gjør det mulig å foreta individuell avregning og utbetaling på vegne 
av andre. I 2021 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 
Koronasituasjonen har medført nedgang i vederlaget på 7,8 millioner kroner i 2021, 
sett opp mot forventet vederlag uten smitteverntiltak. Nedgangen skyldes i hovedsak 
periodevis nedstengning av virksomheter innen området offentlig fremføring. Gramo søkte 
Kulturdepartementet om kompensasjon, og har fått tildelt et engangstilskudd. Pengene skal 
fordeles etter musikkbruk i 2021, og skal utbetales til utøvere og plateselskap/mastereiere 
som bor og har sitt virke i Norge. 

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. Innbetalt avgift blir i sin helhet overført til 
fondet. 

SUM

kr 102.571.085

kr 60.367.846

kr 6.560.101

kr 559.713

kr 5.500.000

Kr 42.125.489

kr  217.684.234

Kostnadsprosent per inntektsart 2021

Inntektstype Inntekt i kr Kostnad i kr Kostnad i % Til avregning

Riksdekkende kringkasting  88 796 383  20 374 237 22,94 %  68 422 146 

Offentlig fremføring  65 867 845  17 608 576 26,73 %  48 259 269 

Lokalradio  7 122 788  2 151 375 30,20 %  4 971 413 

Vederlag fra utlandet  6 560 101  -   0,00 %  6 560 101 

OnDemand  5 000 000  502 903 10,06 %  4 497 097 

Andre vederlag  1 651 914  292 067 17,68 %  1 359 847 

Andre tjenester  422 600  422 600 100,00 %  -   

Andre inntekter  137 743  137 743 100,00 %  -   

Finans  3 309 614  35 147 1,06 %  3 274 467 

Sum  178 868 988  41 524 648 23,22 %  137 344 340 

 -   

Avgift til FFUK  42 125 489  -   0,00 %  42 125 489 

 -   

Sum  220 994 477  41 524 648 18,79 %  179 469 829 
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Radiostasjoner 
betaler for musikk

Bedrifter 
betaler for musikk

Artister og musikere 
får penger

Plateselskap /
mastereier får penger

Fordeling og utbetaling

Utøvere

Utbetalt direkte til utøvere  28 031 005 

Utbetalt via agent  13 924 174 

Utbetalt via utenlandske vederlagsbyråer  16 571 065 

Totalt utbetalt  58 526 244 

Plateselskap/mastereiere

Utbetalt direkte til plateselskap/mastereiere  11 668 451 

Utbetalt via FONO og IFPI  53 696 074 

Utbetalt via utenlandske vederlagsbyråer  901 326 

Totalt utbetalt  66 265 851 

Vederlaget fordeles likt, en halvpart til utøvere 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 tre år før de blir foreldet og såkalt kollektive 
midler (se side 20)
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Utøvere

Land Organisasjon  Fra Til

Belgia Playright  61 746 -28 037 

Brasil Abramus  41 191 -19 820 

Canada ACTRA  5 122 -228 614 

Canada MROC  -   -211 357 

Danmark GRAMEX  306 783 -392 069 

Estland EESTI  2 432 0 

Finland GRAMEX  131 004 -144 725 

Frankrike ADAMI  627 685 -94 880 

Irland RAAP  9 442 -582 703 

Italia Nuovo Imaie  97 788 -9 191 

Nederland SENA  586 885 -434 717 

Spania AIE  -   -267 813 

Storbritannia PPL  720 755 -10 598 372 

Sverige SAMI  1 837 356 -3 132 896 

Tyskland GVL  242 185 -425 872 

SUM UTØVERE (norske kroner)  4 670 373 -16 571 065 

Produsenter (plateselskap/egenprodusent)

Land Organisasjon  Fra Til

Danmark GRAMEX  250 786 -30 532 

Estland EESTI  -   -238 

Finland GRAMEX  354 164 -43 606 

Nederland SENA  6 355 -69 764 

Storbritannia PPL  -   -773 216 

Sverige IFPI  1 271 047 -1 692 

SUM PRODUSENTER (norske kroner)  1 882 352 -919 047 

Vederlag til og fra utlandet
Gramo deltar i følgende internasjonale fora:

Internasjonalt samarbeid

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.

Association of European Performers (AEPO)

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

Performance Right Commitee (PRC)

Komiteen ivaretar produsentenes rettigheter til sekundærbruk av fonogrammer.

Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. ble vedtatt 28. mai 2021. 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. 
Gramos rutiner og systemer var allerede i tråd med loven på de fleste områder. På generalforsamlingen i 2021 ble det 
vedtatt nye vedtekter tilpasset den nye loven. Gramo har registrert seg hos Patentstyret som er tilsynsorgan etter lov 
om kollektiv forvaltning. Denne årsrapporten inneholder den informasjonen som loven krever til åpenhetsrapport.

Egen lov om kollektiv 
forvaltning av opphavsrett
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Echo: Hjertet i Gramo som 
pumper informasjon, penger 
og andre verdier
Echo er det tekniske systemet som sørger for at 
Gramo kan avregne og fordele vederlag individuelt til 
rettighetshaverne når for eksempel radiostasjonene 
bruker innspilt musikk.

Blir du spilt på radio? – Motta penger fra Gramo
En av Echos viktigste oppgaver er å koble rapportene 
over hvilken musikk som er brukt mot Gramos registre 
over innspillinger, og hvem som har rettigheter til 
hver enkelt innspilling. På den måten kan fordele og 
utbetale pengene korrekt til alle som har rettigheter til 
innspillingene.

Hvis Echo ikke finner noen kobling, finner Gramos 
ansatte rett innspilling med riktige rettighetshavere. 
Neste gang denne innspillingen blir brukt, vil Echo 
kunne koble automatisk.  

89 radiokanaler i 2021
I 2021 tok Echo imot rapporter på musikkbruk fra 89 
radiokanaler. Det er nesten en dobling i løpet av fem år, 
fra 45 kanaler i 2017.

Musikkbruk i butikker, hoteller, restauranter etc.
Fram til nå har pengene bedriftene betaler til Gramo 
for å spille musikk i sine butikker, treningssentre, rest-
auranter og liknende blitt fordelt etter rapportene fra 
radiokanalene. Mange av bedriftene bruker andre kilder 
enn radio til å spille musikk. Vi har nå oppgradert Echo 
slik at vi fra sommeren 2022 kan utbetale penger fordelt 
på bakgrunn av hvilken musikk de forskjellige bedriftene 
spiller. Dette gjør at Gramo-utbetalingen vil bli enda
mer presis.

Koblet på resten av verden
Echo er også koblet til Virtual Recording Database 
(VRDB) og International Performers Database (IPD) 
hvor mange land nå deler informasjon om innspillinger 
og utøvere. Det gjør oss i stand til å fordele og utbetale 
korrekt til utenlandske rettighetshavere i de landene vi 
har avtale om å utveksle vederlag med.

Gramo deltar aktivt i utvikling av disse internasjonale 
databasene.

Få tilgang med Min side
Min side gir deg tilgang til Gramo-informasjon som 
er relevant for deg. Som medlem i Gramo vil du for 
eksempel få oversikt diskografi, utbetalinger, hvilke 
innspillinger du har fått betalt for, og hvor de ha blitt 
spilt. Det er i Min side du oppdaterer informasjon om 
deg selv, ditt selskap, dine innspillinger og andre ting 
som er relevant for din relasjon med Gramo.

Med Echo kan vi hjelpe andre i bransjen
Gramo tilbyr sine kompetanse og Echo til å gjøre
 oppdrag for andre i bransjen. Vi fordeler og utbetaler
 allerede vederlag for blant annet privatkopiering for 
Gramart og Creo. Gramo gjør også innkopierings-
avregning på vegne av FONO.

Gramo-statistikken
For å gi deg et innblikk i alle dataene som ligger i 
Echo, deler vi hvert år statistikk over hvilke utøvere, 
hovedartister og låter som har blitt spilt mest på radio. 
Vi deler også statistikk som inneholder informasjon om 
norskandeler, samlet vederlagsutbetaling og mere til. 

Rettighetshavere Innspillinger Spilletid

Min Side

Min Side

International Performers 
Database (IPD)

Min Side

Virtual Recording Database

Lokalradio

Bedrifter

30 489
utøvermedlemmer

11 918
produsentmedlemmer

802 906
innspillinger

68 344
innspillinger koblet og avregnet 

i 2021

148 115
timer behandlet radiospilt 

musikk i 2021

Echo

Individuell utbetaling

*siden første utbetaling i Echo oktober 2017

926 822 670
kroner*

54 645
utbetalinger
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Kollektive midler
I snitt utbetales over 95% av vederlaget til avregning, 
individuelt til Gramos medlemmer. 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 indivi-
duelt etter tre år, samt vederlag under minstegrensen, 
blir såkalt kollektive midler. Lovforarbeidene sier at kol-
lektive midler skal benyttes til organisasjonsstøtte eller 
til formål til beste for norsk utøvende kunst. Ytterligere 
regulering er fastsatt i Gramos vedtekter og fordelings-
reglement.

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 organisa-
sjonen. Alle mottagere av prosjektstøtte skal sende 
inn gjennomføringsrapport

Prinsipper for fordeling av såkalt kollektive midler 
og faktisk bruk, blir lagt fram for årsmøtet.

Bevilgninger i 2021

Utøversektor - organisasjonsstøtte

Gramart  5 215 364 

Creo  1 655 371 

Norsk Lektorlag  144 452 

Norsk Tonekunstnersamfund  109 359 

Folkorg  33 747 

Norsk Artistforbund  140 

Sum organisasjonsstøtte  7 158 433 

Utøversektor - prosjektstøtte

Gramart  3 030 506 

Spellemann 2020  1 150 000 

Creo  961 891 

Orkestre  572 386 

Norcode  500 000 

Gramo - Synlighetsprosjektet  500 000 

Kostnadsdekning administrasjon  200 000 

Norsk Lektorlag  83 937 

Norsk Tonekunstnersamfund  63 546 

Jørn Dalchow - A&R Guru  50 000 

Folkorg  19 609 

Norsk Artistforbund  81 

Sum prosjektstøtte  7 131 957 

Sum utøversektor  14 290 390 

Produsentsektor - prosjektstøtte

Spellemann 2020  1 351 000 

Hev Stemmen - Universal Music  100 000 

Kostnadsdekning administrasjon  40 000 

Jørn Dalchow - A&R Guru  40 000 

Sum prosjektstøtte  1 531 000 

Sum produsentsektor  1 531 000 
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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 2021 var Gramo sponsor og samarbeidspartner med 
Spellemann, Jazzintro, Sami Music Week og Vill Vill Vest. Gramos hadde også planlagt samarbeid med Trondheim 
Calling, men arrangementet ble avlyst på grunn av koronapandmien.

Spellemannprisen er en prisutdeling til norske musikk-artister 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 343.750 i sponsorstøtte og ga vinneren av «Årets gjennombrudd og Gramo-stipend» et stipend 
på kr 250 000. Musti vant denne prisen i 2021. 

Spellemann

Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles
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Vill Vill Vest
Musikk- og bransjefestivalen Vill Vill Vest arrangeres i Bergen i september hvert år. Festivalen løfter fram nye artister 
både for publikum og nasjonal og internasjonal musikkbransje. Vill Vill Vest arrangerer samtidig en konferansedel for 
bransjen. Gramo betalte kr 100.000 og var hovedsponsor for arrangementet.

Hør Musti på Spotify.
Bare skann koden
i Spotify-appen.
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Sami Music Week
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 musikk-kunstnere siden 2011, og presenterer musikk fra hele Sápmi. 
Sámi Music Week utvikler også et fagprogram med seminarer, «Song-lab» og Sami Music Awards. Gramo støttet Sami 
Music Award med kr 35 000 hvorav premie til vinneren i Åpen klasse; ISAK. 

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. 
Juryen utropte Kongle trio som vinner av Jazzintro 2020 først i august 2021. Gramo betalte kr 50 000 i sponsorstøtte 
og ga vinneren et stipend på kr 150 000.

«Vi i Kongle Trio er enormt takknemlige for muligheten GRAMO-stipendet har gitt oss. Stipendet har stor verdi både 
ved at det anerkjenner og løfter frem musikken vi ønsker å skape, og gir oss som band og enkeltindivider et verdifullt 
springbrett for fremtiden. Det betyr mye at musikk-næringen har troa på det vi ønsker å gjøre, nemlig å forme den 
norske pianotrio-kunsten videre. GRAMO-stipendet har gitt oss muligheten til å kunne velge friere og tenke større 
for å realisere musikken vår»

Hør Isak på Spotify.
Bare skann koden
i Spotify-appen.
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Visste du at høyeste Gramo-utbetaling til en 
utøver var kr 685.000 i 2021?



28 29

Det er to viktige saker til behandling hos 
Kulturdepartementet som angår åndsverkloven 
§ 21 og Gramo. Den ene saken er tilknytningsspørsmålet 
i åndsverkloven § 114, og den andre saken er 
konsekvensene av EU-domstolens dom i sak C-265/19 
(RAAP). 

1) Tilknytningsspørsmålet i åndsverkloven § 114

Åndsverkloven § 114 som også omfatter § 21,
gjelder til

«fordel for arbeid som er frembrakt av 

a) norsk statsborger eller person som er bosatt her i riket 

b) selskap som har norsk styre og sete her i riket.»

Spørsmålet er hvordan begrepet «arbeid som er 
frembrakt av» skal forstås i bestemmelsen.
Menes med «arbeid» produsenten av lydopptaket eller 
utøvende kunstner som medvirker på lydopptaket?

Valgt tilknytning gir lydopptaket vern med den 
konsekvens at både produsent og samtlige utøvere som 
medvirker på lydopptaket er berettiget til vederlag fra 
Gramo uavhengig av nasjonalitet. Hvis lydopptaket ikke 
har vern (mangler tilknytning) skal avgift betales til Fond 
for utøvende kunstnere (FFUK).

Gramo har basert tilknytningen på om en eller flere av de 
utøvende kunstnerne er borger eller bosatt i Norge (§ 114) 
eller et annet EU/EØS-land (forskriften § 47). 

Ved lovbehandlingen av ny åndsverklov i Stortinget 
(«2018-loven»), fikk Kulturdepartementet en oppfordring 
om å utrede forholdet mellom vederlagsplikten til Gramo 
og avgiftsplikten til FFUK i dette spørsmålet. 

Kulturdepartementet sendte i desember 2019 ut 
et høringsnotat om vernespørsmålet vedr. § 114. I 
høringsnotatet foreslo departementet en lovendring i 
§ 114 som presiserer at tilknytningskriteriet (vilkåret for 
vern) skal basere seg på produsentens nasjonalitet:

Før jul informerte Gramo alle sine medlemmer om at 
det fra 1. januar 2022 ville bli tillagt merverdiavgift på 
vederlag. Etter at denne informasjonen var sendt ut 
tok det ikke mange dagene før vi igjen måtte sende ut 
informasjon, men denne gang om at det likevel ikke ville 
være avgiftsplikt på vederlag. Vi skjønner godt at dette 
skapte en del frustrasjon og usikkerhet

Litt historikk og bakgrunn

I 2001 ble det innført generell merverdiavgiftsplikt for 
all omsetning av tjenester i Norge. I den forbindelse 
rettet Gramo en henvendelse til skattemyndigheten for 
å avklare hvorvidt Gramo sin virksomhet ville være å 
anse som avgiftspliktig. Konklusjonen den gang var at 
dette ikke var tilfelle, og Gramo fortsatte sin virksomhet 
utenfor merverdiavgiftslovens virkeområde. 

I 2014 fikk et produsentmedlem i Gramo bokettersyn. 
Dette bokettersynet konkluderte med at vederlaget 
produsenten (plateselskapet) hadde mottatt fra Gramo 
var å anse som avgiftspliktig omsetning. Dette skapte 
en uholdbar situasjon da merverdiavgiften ikke hadde 
blitt oppkrevd fra noen sluttbrukere. Effekten ble da at 
produsenten fikk avkortet sitt vederlag.

For Gramo sin del ble det en prioritert oppgave å avklare 
med relevante myndigheter hvordan vi skulle forholde 
oss til bokettersynets konklusjon. I syv år har vi hatt 
korrespondanse og kontakt med Skattedirektoratet, 
Finansdepartementet og Kulturdepartementet i denne 

saken. Gramo har hele tiden hevdet at vi vil forholde 
oss til regelverket, men at dette må være praktisk 
gjennomførbart for oss som krever opp vederlag 
kollektivt på vegne av andre.

For de aller fleste er merverdiavgift i seg selv et 
komplisert tema, men det blir ytterligere komplisert ved 
kollektiv forvaltning. Kompleksiteten underbygges av det 
faktum at det nå har gått syv år uten endelig avklaring 
på problemstillingen. Gramo mottok en avklaring fra 
Skattedirektoratet i brevs form den 27. februar 2020, 
der konklusjonen var at vederlaget ikke var å anse som 
avgiftspliktig omsetning. Skattedirektoratet sendte et 
nytt brev den 11. juni 2021 der de trakk tilbake avklaringen 
de hadde gitt i februar 2020. Nå var konklusjonen 
endret til at vederlaget var å anse som omsetning etter 
merverdiavgiftsloven. 

Hva skjer nå?

Siste tilbakemelding fra Skattedirektoratet er at de 
vil jobbe med et nytt regelverk for vår bransje. Det er 
ikke klart når dette vil foreligge, men direktoratet sier 
selv at det tidligst vil foreligge noe i andre halvår av 
2022. Gramo vil bidra i denne prosessen dersom det 
er ønskelig fra myndighetene sin side slik at vi får et 
regelverk som praktiseres uten for store kostnader.  
Gramo vil informere medlemmene når det foreligger 
ny informasjon.  Inntil videre blir det ikke beregnet 
merverdiavgift på Gramo-vederlaget.

«Bestemmelsen i § 21 gjelder for lydopptak der 
produsenten er person eller selskap som nevnt i første 
ledd. Vederlagsretten tilkommer både produsenten av 
opptaket og de utøvende kunstnere hvis fremføring 
gjengis, uavhengig av kunstnernes nasjonalitet.»

Presiseringen innebærer at Gramos tilknytningspraksis 
som gir lydopptak vern basert på medvirkende utøvende 
kunstners nasjonalitet må opphøre. 

Den økonomiske konsekvensen av departementets 
tilknytningsforslag er at Gramos inntekt vil reduseres, 
mens FFUKs inntekt vil øke.

Lovforslaget ligger fortsatt til behandling hos 
Kulturdepartementet.

2) RAAP-dommen
RAAP-dommen konkluderte med at 
vederlagsbestemmelsen i EUs utleiedirektiv (dir. 
2006/115) artikkel 8.2 skal utvides til å gjelde for 
utøvere og produsenter utenfor EU/EØS (les; USA). 
Dette som følge av at EU og USA har tiltrådt WIPO 
Performances and Phonograms Treaty (WPPT), som 
også har en vederlagsbestemmelse for lydopptak. 
Norge har implementert utleiedirektivet artikkel 8.2, 
men ikke WPPT. Spørsmålet er om Norge er forpliktet til 
etter EØS-avtalen å følge RAAP-dommen som utvider 
rekkevidden av vederlagretten til US-produsenter og 
utøvere.

Det skal for øvrig understrekes at RAAP-dommens 
eventuelle betydning for rekkevidden av norsk 
åndsverklov § 21 er uavhengig av tilknytningsspørsmålet 
i § 114 som er beskrevet ovenfor. Tilknytningsspørsmålet 
dreier seg om hva som skal til for at et lydopptak får 
vern - basert på enten utøverens og/eller produsentens 
nasjonale tilhørighet.
Hvis tilknytningen baserer seg på produsentens 
nasjonalitet slik departementet foreslår for § 114 – da 
utvides vernets rekkevidde for produsenter til også å 
gjelde US-produsenter hvis RAAP-dommen skal gjelde 
i Norge. Vern av lydopptak medfører da som nevnt 
ovenfor at samtlige på lydopptaket har rett på vederlag 
uavhengig av nasjonalitet.

Aktuelt om åndsverkloven

Gramo og merverdiavgift

Professor Ole Andreas Rognstad har på oppdrag av 
Kulturdepartementet utredet de norske konsekvensene 
av RAAP-dommen vedrørende tolkningen av EUs 
utleiedirektiv artikkel 8.2. 

I utredningen konkluderes det med at utleiedirektivet 
artikkel 8.2 ikke kan tolkes i samsvar med dommens 
resultat i en EØS-kontekst, da en slik tolkning rent faktisk 
vil gripe inn i Norges eksterne traktatkompetanse, i strid 
med forutsetningene bak EØS- avtalen. Ut i fra dette 
mener professor Rognstad at Norge ikke er forpliktet til å 
følge RAAP-dommen.

Den økonomiske konsekvensen hvis RAAP-dommen 
blir gjort gjeldende i Norge er at Gramos inntekt vil øke 
markant, mens FFUKs inntekt vil reduseres tilsvarende.

Dommens konsekvenser er fortsatt til behandling hos 
departementet.
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Anne Lise Frøkedal
Styremedlem 

Stilling: Artist og låtskriver

Andre styreverv: Gramart (nestleder)

Styrehonorar mv. mottatt fra Gramo i 2021 (brutto før skatt): kr. 61.250

Rettighetsvederlag mottatt fra Gramo i 2021: kr. 4.850

Gramos styre

Daniel Nordgård 
2. nestleder

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

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

Styrehonorar mv. mottatt fra Gramo i 2021 (brutto før skatt): kr. 127.700

Rettighetsvederlag mottatt fra Gramo i 2021: kr. 0

Erling Andersen 
Styremedlem

Stilling: Økonomiansvarlig i FONO

Andre styreverv: Musikkpartner AS (styreleder), Norwaco (varamedlem)

Styrehonorar mv. mottatt fra Gramo i 2021 (brutto før skatt): kr. 61.250

Rettighetsvederlag mottatt fra Gramo i 2021: kr. 6.523,50

Hans Ole Rian
Styremedlem 

Stilling: Forbundsleder I Creo – forbundet for kunst og kultur

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 TV-selskapers arkivmateriale i Norwaco (medlem), 
Sektor II Undervisningsbruk i Norwaco (medlem), Nordisk Union for Musikkutdannere 
(NUMU) (styremedlem), SafeMUSE (styreleder)

Styrehonorar mv. mottatt fra Gramo i 2021 (brutto før skatt): kr. 61.250

Rettighetsvederlag mottatt fra Gramo i 2021: kr. 0

Eddie Nygren
Styremedlem 

Stilling: CFO Universal Music (Nordic region)

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)

Styrehonorar mv. mottatt fra Gramo i 2021 (brutto før skatt): kr. 61.250

Rettighetsvederlag mottatt fra Gramo i 2021: kr. 0

Marte Thorsby
1. nestleder 

Stilling: Head of legal IFPI Norge AS, partner CMS Kluge advokatfirma AS

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

Styrehonorar mv. mottatt fra Gramo i 2021 (brutto før skatt): kr. 127.700

Rettighetsvederlag mottatt fra Gramo i 2021: kr. 0

Catrine Nagell 
Styreleder

Stilling: Senior rådgiver i konsulentselskapet Vilje Prosjekttjenester AS.

Andre styreverv: Wana AS (styreleder)

Styrehonorar mv. mottatt fra Gramo i 2021 (brutto før skatt): kr. 87.900

Rettighetsvederlag mottatt fra Gramo i 2021: kr. 0
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Årsberetning
2021
Virksomheten
Gramo ble stiftet 7. juni 1989. Gramos formål er å 
overvåke, fremme og kollektivt forvalte de økonomiske 
nærstående rettighetene til produsenter av lydopptak 
og utøvende kunstnere som Gramo har fått fullmakt 
til å forvalte ved lov eller ved overdragelse, lisens 
eller annen avtale. Gramo kan påta seg den praktiske 
administrasjonen av andre rettighetsområder – også for 
andre rettighetshavere.

Virksomheten drives fra St. Olavs gate 28, 0166 Oslo.

Styret
Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen
1.6.2021:

Uavhengig styreleder:
Cathrine Nagell (vara Knut Ro)

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 Erik Brataas)

Cathrine Nagell ble valgt som styreleder på general-
forsamlingen. På konstituerende styremøte ble Marte 
Thorsby og Daniel Nordgård valgt til henholdsvis 
første og andre nestleder.

Gramo har tegnet styreforsikring med dekning opptil 
10 millioner kroner.

Økonomiske forhold
Koronapandemien preget Gramo også i 2021 da 
mange bransjer var helt eller delvis nedstengt i deler av 
året. Dette påvirket vederlagsinntektene fra offentlig 
fremføring som havnet betydelig under nivåene fra 
før pandemien. Til tross for dette var de samlede 
vederlagsinntektene betydelig høyere enn foregående år. 
Vederlagsinntektene fra kringkasting inkludert vederlag 
fra utlandet, økte med 11,9 millioner kroner sammenlignet 
med 2020. 

Gramo har søkt Kulturdepartementet om kompensasjon 
for nedgangen i vederlagsinntekter som følge av 
pandemien. Søknaden er innvilget med 5.500.000 
kroner til Gramo og 2.000.000 kroner i avgift til Fond 
for utøvende kunstnere. Kompensasjonsbeløpet vil bli 
individualisert og utbetalt innen utgangen av juni 2022.

Gramo har de siste årene hatt stort fokus på 
kostnadseffektiv drift og styret er tilfreds med 
kostnadsnivået for 2021. Kostnader knyttet til personal og 
drift er 3,7% høyere enn foregående år og dette er i tråd 
med generell prisutvikling.

Gramo har i 2021 fortsatt utviklingen av kjernesystemet 
Echo og Min Side. I løpet av året er det investert 
7,5 millioner kroner inklusive mva i nyutvikling. 
Kjernesystemet er Gramo sin viktigste eiendel og er 
avgjørende for individuell fordeling av innkrevd vederlag

Gramos ordinære resultat for 2021 viser 179.469.829 
kroner og overføres til avregning av vederlag og 
fondsavgift i sin helhet.

Markedsutsikter og risiko
Norge ble sterkt påvirket av pandemien i 2021 og 
det er vanskelig å forutse hva som vil skje i 2022. På 
dette tidspunkt ser det ut til at 2022 vil være et år uten 
nedstenging og da forventes det en gradvis økning av 
Gramos vederlagsinntekter. 

Gramo har til enhver tid likviditet som plasseres 
konservativt i pengemarkedsfond og obligasjonsfond 
med lav risiko. Hensikten er lav risiko, men samtidig 
å oppnå en avkastning som er høyere enn ved 
bankinnskudd.

Avregning og utbetaling
Det er i 2021 gjennomført tre avregninger og disse har 
resultert i utbetalinger på 58,5 millioner kroner til utøvere 
og 66,0 millioner kroner til produsenter. I tillegg er det 
utbetalt 50,8 millioner kroner til Fond for utøvende 
kunstnere. 

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 26 ansatte ved utgangen av 2021. 
Antall årsverk i 2021 var 24,9.
Foreningen er organisert med følgende avdelinger: 
medlem, marked, IT, økonomi, kommunikasjon og stab. 

Arbeidsmiljø 
Sykefraværet var 3,6% i 2021 mot 3,1% i 2020. 
Langtidsfravær, det vil si fravær på over 8 uker, 
utgjør 2,2% av det totale fraværet i 2021. 

Det har ikke forekommet arbeidsuhell som har forårsaket 
person- eller materiell skade.

Gramo har i en rekke år gjennomført årlig arbeids-
miljøundersøkelse i regi av Great Place To Work. 
Fra til november 2020 til november 2021 var Gramo 
sertifisert av Great Place to Work som følge av så 
gode resultater at kravene til global standard for god
arbeidsplass ble oppfylt. I november 2021 ble det 
gjennomført en temperaturmåling på arbeidsmiljøet, 
som ikke er direkte sammenlignbar med den større 
undersøkelsen. Administrasjonen arbeider med tiltak 
og vil avholde en ny undersøkelse mot slutten av året 
med mål om å bli sertifisert på nytt.

Arbeid for å fremme likestilling
og hindre diskriminering
Gramo har 15 mannlige og 11 kvinnelige ansatte. Tre av 
fire avdelingsledere er kvinner. Arbeidsmiljøundersøkelse 
avholdt blant de ansatte på årlig basis har gjennom-
gående vist høy grad av positiv respons på at Gramo 
behandler medarbeiderne likt, uavhengig av etnisitet, 
legning og kjønn. 

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

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

Oslo, 20. april 2022

Cathrine Nagell /s/ 
(styreleder)

Marte Thorsby /s/ Daniel Nordgård /s/

Eddie Nygren /s/ Erling Andersen /s/ Anne Lise Frøkedal /s/

Hans Ole Rian /s/ Lars Bakketun /s/ 
(daglig leder)



34 35

Resultatregnskap 2021

Driftsinntekter

Vederlagsinntekter kringkasting 1,8 109 131 186 97 216 159

Vederlagsinntekter offentlig fremføring 1,8 60 367 846 61 286 347

Kompensasjon grunnet koronapandemi 1,12 5 500 000 6 200 000

Innkrevd fondsavgift 11 42 125 489 39 649 157

Andre inntekter 1 559 713 743 235

Sum inntekter 217 684 234 205 094 898

Driftskostnader

Personalkostnader 2 23 155 480 21 780 625

Personalkostnader styret/sektorene 2 685 307 705 387

Avskrivninger / Nedskrivninger 3 7 707 760 7 022 719

Administrasjonskostnader 2,4 9 328 661 9 269 707

Administrasjonsgebyr 4 0 -399 191

Tap på fordringer 5 611 662 -2 707 075

Sum driftskostnader 41 488 871 35 672 172

Driftsresultat 176 195 363 169 422 726

Finansposter

Finansinntekter 3 309 614 1 830 172

Finanskostnader 35 147 72 371

Sum finansposter 6 3 274 466 1 757 801

Ordinært resultat 179 469 829 171 180 527

Disposisjoner

Overført vederlag og avgift til avregning 7 179 469 829 171 180 527

Sum disposisjoner 179 469 829 171 180 527

Resultat etter disposisjoner 0 0

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Biler 906 099 684 564

IT-utstyr 1 105 723 1 244 306

Programvare 44 276 337 43 581 634

Inventar m.v 297 267 103 235

Sum 3 46 585 426 45 613 739

Sum anleggsmidler 46 585 426 45 613 739

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer

Kundefordringer 5,11,12 14 037 429 18 642 449

Opptjent, ikke fakturert inntekt 8 21 355 384 20 514 890

Andre fordringer 2 078 856 962 035

Sum 37 471 670 40 119 374

Finansielle plasseringer

Fondsplasseringer 9 114 737 607 126 825 575

Sum 114 737 607 126 825 575

Bankinnskudd, kontanter

Kasse, bank 10 34 738 296 40 646 949

Sum 34 738 296 40 646 949

Sum omløpsmidler 186 947 572 207 591 898

Sum eiendeler 233 532 998 253 205 637

Note NoteEiendeler2021 20212020 2020

Balanse
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Balanse

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Egenkapital 0 0

Sum 0 0

Kortsiktig gjeld

Vederlag

Vederlag og avgift til avregning 7,11 221 176 756 240 350 938

Sum 221 176 756 240 350 938

Øvrig kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 297 743 2 261 499

Offentlig gjeld 2 251 302 2 997 989

Annen kortsiktig gjeld 8 807 196 7 595 211

Sum 12 356 242 12 854 699

Sum kortsiktig gjeld 233 532 998 253 205 637

Sum egenkapital og gjeld 233 532 998 253 205 637

Note 2021 2020

Oslo, 20. april 2022

Cathrine Nagell /s/ 
(styreleder)

Marte Thorsby /s/ Daniel Nordgård /s/

Eddie Nygren /s/ Erling Andersen /s/ Anne Lise Frøkedal /s/

Hans Ole Rian /s/ Lars Bakketun /s/ 
(daglig leder)

Resultat før avregning 179 469 829 171 180 527

Gevinst/Tap avgang driftsmidler -6 607 -13 552

Avskrivninger/Nedskrivninger 7 707 760 7 022 719

Endring i kortsiktige fordrings- og gjeldsposter 1 777 756 -8 615 223

Endring i andre tidsavgrensningsposter 371 491 -313 965

Endring i finansielle plasseringer 12 087 968 -11 116 008

Utbetaling til medlemmer, deres organisasjoner og FFUK -198 644 008 -163 859 336

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  2 764 190  -5 714 838 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Investeringer i varige driftsmidler -8 862 841 -9 646 690

Salg av varige driftsmidler (salgssum) 190 000 437 500

Tilbakegående avgiftsoppgjør 0 854 000

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -8 672 841 -8 355 190

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -    -   

Netto endring i likvider i året -5 908 651 -14 070 028

Kontanter og bankinnskudd pr 1.1. 40 646 949 54 716 978

Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.  34 738 297  40 646 948 

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2021 2020

Kontantstrømoppstilling
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Felleskostnader

Fordelingsregnskap

Lønninger 21 775 377 19 100 227

Arbeidsgiveravgift 2 921 785 2 902 835

Refusjon sykepenger -364 115 -393 802

Vikarbyrå 0 94 219

Andre personalkostnader -2 254 265 -1 716 056

Pensjon og forsikringer ansatte 876 697 1 607 202

Sum lønninger, folketrygd 2 22 955 480 21 594 625

Avskrivninger/Nedskrivninger 7 384 873 6 690 607

Sum avskrivninger 3 7 384 873 6 690 607

Lokalkostnader 1 870 370 2 326 584

Datakostnader 4 151 965 4 234 596

Kontorkostnader 140 773 198 947

Advokatkostnader 214 010 621 908

Revisjonskostnader 199 568 232 066

Forsendelseskostnader 288 410 265 985

Transportkostnader 131 183 85 207

Reisekostnader 152 809 203 310

Andre administrasjonskostnader 1 956 522 1 016 479

Sum administrasjonskostnader 9 105 609 9 185 083

Tap på fordringer 5 611 662 -2 707 075

Sum felleskostnader 40 057 624 34 763 240

Note 2021 2020

Poster som fordeles likt mellom utøver- og produsentsektor

Felleskostnader fordelt 20 028 812 20 028 812 40 057 624 34 763 240

Poster som kan henføres direkte til sektorene

Driftsinntekter

Vederlagsinntekter kringkasting 1 53 937 875 55 193 311 109 131 186 97 216 159

Vederlagsinntekter offentlig fremføring 1 30 183 923 30 183 923 60 367 846 61 286 347

Kompensasjon grunnet koronapandemi 1,12 1 780 576 3 719 424 5 500 000 6 200 000

Andre driftsinntekter 1 416 157 143 557 559 713 743 235

Sum inntekter 86 318 530 89 240 214 175 558 744 165 445 741

Administrasjonsgebyr 4 0 0 0 399 191

Personalkostnader styret/sektorene 2 425 916 459 392 885 307 891 387

Kostnader sektorene 355 153 190 787 545 940 416 736

Finansinntekter 1 820 287 1 489 327 3 309 614 1 830 172

Finanskostnader 18 046 17 101 35 147 72 371

Netto finans 6 1 802 242 1 472 225 3 274 467 1 757 801

Sektorresultat 67 310 890 70 033 449 137 344 340 131 531 370
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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 balanse-
dagen 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 hoved-
sak 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 for-
faller 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 
av- og 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 avskrivnings-tid for de ulike 
komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kost-
nadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostn-
inger 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 salgs-verdi og verdi i bruk.
Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontant-
strømmene 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 vurd-
eringer 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 finans-
inntekt.

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.

Regnskapsprinsipper
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Note 1: Vederlagsinntekter

Riksdekkende kringkasting 94 813 702 85 078 170

Lokalradio / Lokal-TV / Webcast 7 757 383 7 253 498

Offentlig fremføring 60 367 846 61 286 347

Vederlag fra utlandet 6 560 101 4 884 491

Kompensasjon grunnet koronapandemi 5 500 000 6 200 000

Andre inntekter 559 713 743 235

Sum 175 558 744 165 445 741

Det er gjort inntektsavsetninger i regnskapet for 2021. For ytterligere spesifikasjoner, se note 8.

Note 2: Lønnskostnader, antall ansatte, honorarer og andre godtgjørelser

Personalkostnader for administrasjon og sektorene er spesifisert i fordelingsregnskapet.

Antall ansatte i Gramos administrasjon:

Antall ansatte pr. 31.12.: 26,00 27,00

Gjennomsnittlig antall årsverk: 24,90 24,93

Godtgjørelse for styre- og utvalgsarbeid er som følger:

Styrehonorar 749 250 772 520

Utvalgshonorar 262 158 99 764

Arbeidsgiveravgift 84 687 87 169

Sum 1 096 095 959 453

Gramo har etablert innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte. 

Ordningen tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Lønn og andre ytelser til daglig leder

Lønn  1 565 715

Andre ytelser 11 828

Pensjon 83 600

Honorar til revisor (beløp inkl. mva)

Lovpålagt revisjon  199 568 

Kontroll av medlemslister og attestasjoner utøversektor  36 709 

Attestasjoner produsentsektor  -   

Sum honorar til revisor  236 276 

2021 2020 Note 3: Varige driftsmidler/avskrivninger

Noter til regnskapet 2021

Anskaffelseskost 01.01.21  1 052 389  135 198  1 613 821  59 789 952  62 591 360 

Tilgang  632 842  249 530  426 377  7 554 092  8 862 841 

Avgang/Utrangering  458 490  1 122 051  1 580 541 

Anskaffelseskost 31.12.21  1 226 741  384 728  2 040 198  66 221 993  69 873 660 

Akkumulerte avskrivninger  320 641  87 460  934 475  21 945 656  23 288 232 

Akkumulerte nedskrivninger  -    -    -    -   

Bokført verdi 31.12.21  906 099  297 267  1 105 723  44 276 337  46 585 426 

Årets avskrivninger  227 914  55 497  564 959  6 859 386  7 707 760 

Årets nedskrivninger  -    -    -    -    -   

Sum av- og nedskrivninger i året  7 707 760 

Økonomisk levetid 5 år 5 år 3 år 6-10 år

Oversikt aktiverte kostnader

siste fem år: 2017 2018 2019 2020 2021 Sum

Total tilgang 16 412 940 11 854 865 12 135 815  9 646 690  8 862 841 50 050 310

-herav programvare 15 194 170 11 231 155 10 506 000  8 501 557  7 554 092 45 432 882

Avgang/Utrangering 7 895 118 356 790 1 218 770  12 189 466  1 580 541 21 660 144

Avskrivninger 2 454 147 4 316 632 5 882 254  7 022 719  7 707 760 19 675 752

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 2017-utbetalingen.
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Note 5: Kundefordringer / tap på fordringer 

Spesifikasjon kundefordringer:

Fordringer offentlig fremføring 9 375 555 11 328 437

Fordringer kringkasting 2 161 875 4 114 012

Fordring kompensasjon 5 500 000 6 200 000

Avsatt til tap på fordringer -3 000 000 -3 000 000

Sum fordringer 14 037 429 18 642 449

Tap på fordringer:

Konstaterte tap 885 748 1 714 893

Innkommet tidligere tapsført -274 086 -221 967

Endringer avsetning for tap 0 -4 200 000

Tap på krav 611 662 -2 707 075

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.

Note 6: Finansposter

Renter kunder 119 495 81 574

Avkastning plasseringer 2 912 032 1 116 008

Renter bankinnskudd 253 640 605 437

Øvrige finansinntekter 24 447 27 153

Realisert gevinst/tap eiendomsfond 0 0

Urealisert gevinst/tap eiendomsfond 0 0

Finanskostnader -35 147 -72 371

SUM 3 274 466 1 757 801

Snittavkastning fra bank og plasseringer utgjorde i 2021 2,18 %. De enkelte aktivaklassene har hatt følgende
utvikling: Bankplasseringer 0,7%, pengemarkedsfond 1,4%, obligasjonsfond 4,0%. Fordeling mellom sektorene 
fremgår av fordelingsregnskapet.

Note 7: Vederlag og avgift 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.

2021 2020

Vederlag og avgift til disposisjon 01.01. 240 350 938 233 029 750

Overført fra årets virksomhet 179 469 829 171 180 527

Tilført i løpet av året 179 469 829 171 180 527

Avregnet rettighetshavere og FFUK 177 996 013 152 255 905

Bevilget produsentsektor 1 531 000 2 546 704

Bevilget utøversektor 14 290 390 16 452 044

Utbetalt, bevilget tidligere år 5 138 481 299 176

Disponert i løpet av året 198 955 884 171 553 829

Vederlag og avgift til avregning 31.12. 220 864 883 232 656 447

Bevilget, ikke utbetalt 311 876 5 533 675

Overført kommende år 0 2 160 818

Bokført vederlag og avgift til avregning 31.12  221 176 757 240 350 938

Note 8: Opptjent, ikke fakturert inntekt

Balanseposten består av følgende:

Opptjent vederlagsinntekt fra kringkasting  11 800 000  7 500 000 

Opptjent vederlagsinntekt fra offentlig fremføring  850 000  4 385 964 

Opptjent vederlagsinntekt fra utlandet  5 500 000  5 500 000 

Andre opptjente inntekter  3 205 384  3 128 926 

Sum opptjent, ikke fakturert inntekt.  21 355 384  20 514 890 

2021 2020
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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. 

Markedsverdi Markedsverdi

Andel i % 31.12.2021 Andel i % 31.12.2020

Pengemarkedsfond 44,7 % 51 305 339 48,0 % 60 907 067

Obligasjonsfond 55,3 % 63 432 268 51,9 % 65 848 507

Eiendom 0,0 % 0 0,1 % 70 000

Sum 100,0 % 114 737 607 100,0 % 126 825 575

Note 10: Kasse, bank

Bundet bankinnskudd vedrørende skattetrekk utgjør pr. 31.12.21 kr 1.068.427.

Note 11: 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.

Note 12: Kompensasjon grunnet koronapandemi

Basert på søknad har Gramo fått tilskudd til støtte for rettighetshavere rammet av vederlagsbortfall som følge av 
koronapandemien.

Kultur- og likestillingsdepartementet har tildelt Gramo et engangstilskudd på kr 5.500.000. Beløpet utgjør ca 70%
av den beregnede reduksjonen av vederlag.

Musikk er ein måte
å puste på
Frode Grytten
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KPMG AS 
Grønland 1  
3045 Drammen  

Telephone +47 45 40 40 63 

Fax  

Internet www.kpmg.no 

Enterprise 935 174 627 MVA 

 
Til generalforsamlingen i GRAMO 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert Gramos årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap 
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, 

• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 
2021, og av dens 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 de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for 
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige 
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om 
årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er 
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og 
den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i 
årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen 
fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• er konsistent med årsregnskapet og 

• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll 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 organisasjonens 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. 
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Uavhengig revisors beretning - GRAMO 
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål 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 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 ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, 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 intern kontroll. 

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

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for 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. 

 
 
 
Drammen, 28. april 2022 
KPMG AS 
 
 
 
Kjetil Kristoffersen 
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert) 
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Ta kontakt med oss!

Medlemsservice: +47 22 00 77 80
Sentralbord: +47 22 00 77 77
www.gramo.no

gramonorge @gramonorge

www.gramo.no

Gramo

Gramo @gramonorge

Gramo er godkjent av


