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Ordförande
Mårten Aglander
om året som gått
2017 är första året Ifpi Sveriges verksamhet lyder
under den nya lagen om kollektiv förvaltning av
upphovsrätt. Lagen bygger på ett EU-direktiv från
2014 och började gälla i Sverige 1 januari 2017.
Som mångårig styrelsemedlem vet jag hur noga vi
förberett oss för detta, men som nybliven ordförande
är jag ändå stolt över hur implementeringen av de
nya reglerna fungerat. Jag ser att Ifpi Sverige i stora
delar arbetat i linje med lagens direktiv under flera
år, men vi kan ändå se en del förändringar under
2017 som kommit till för att uppfylla lagens krav.
Den här utökade och tryckta årsredovisningen är en
av de förändringarna. De nya stadgar som klubbades
igenom i juni är en annan. Lagens andemening ligger
i linje med det som Ifpi Sverige alltid haft som ledord
- att på ett ansvarsfullt och transparent sätt hantera de
rättigheter vi är satta att förvalta.
MEN DET HAR OCKSÅ SKETT FÖRÄNDRINGAR
UNDER 2017 SOM INTE HAR ATT GÖRA
MED DEN NYA LAGEN.
Låt oss först backa tio år. 2007 var inget roligt år ur
svenskt musikbranschperspektiv. Alla omsättningskurvor pekade nedåt från redan pressade nivåer,
stödet för upphovsrätten på nätet vacklade även hos
ledande politiker och de legala digitala initiativen
kämpade för att vinna svårflörtade konsumenter i
konkurrens med rena piratsajter. Känslan, som jag
minns den, var dock aldrig hopplös och alla kämpade
framåt. Och motvinden under åren runt 2007 ledde
till något gott. Jag tror inte att Spotifys grundare
Daniel Ek och Martin Lorentzon hade fått gehör för
sin idé att initialt lägga ut all musik fritt mot del av
annonsintäkter om branschen inte varit i det skede
som den var då. Spotify drog igång 2008. En bra idé,
bra utförd och i rätt tid.
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Såhär tio år senare känns det mesta bättre, men
hösten 2017 blev jag och många i vår bransch rejält
omskakade av #metoo. Mer än hälften av alla
kvinnor som uppskattas jobba i vår bransch skrev på
uppropet #närmusikentystnar. Mängder av vittnesmål
bildade ett skrämmande mönster. #närmusikentystnar
blev ett ordentligt uppvaknande. Och precis som för
tio år sedan, när Ifpi Sverige outtröttligt kämpade mot
nätpirater vilket lade grunden för den legala digitala
marknad vi ser idag, är jag säker på att Ifpi Sverige
kan göra skillnad även inom detta område. Ifpi
Sverige genomförde en rad konkreta åtgärder som
svar på uppropet. Vi började i vår egen närmiljö, med
oss själva, med styrelsens sammansättning. Vi ser
ett enormt engagemang hos våra medlemsbolag.
Detta är bara början och det finns ingen väg bakåt.
På liknande sätt som med 2007 tror jag att om tio år
från nu kommer vi att kunna se tillbaka på 2017 som
starten på något nytt.
HUR KAN DET SE UT I ÖVRIGT I VÅR
BRANSCH OM TIO ÅR FRÅN NU?
Ifpi Sverige har ett unikt upplägg i det att vi både är
en branschorganisation och ett så kallat MLC –
music licensing company. Vi företräder våra
medlemmar som branschorganisation och utfärdar
kollektiva licenser för alla musikbolag gentemot
musikanvändare. De två rollerna gör att vi kan ta
plats på ganska olika arenor. Vi förhandlar avtal
med musikanvändare såsom radio- och TV-stationer,
i luften såväl som på nätet, samtidigt som vi som
branschorganisation reflekterar över lagar och
regelverk som styr denna musikanvändning. Det gör
det ännu tydligare för oss att det inte är rimligt att ha
en lagstiftning som ger stöd åt vissa aktörer att inte
behöva licensiera användningen av musik trots att

deras tjänster uppfattas som likadana av användarna.
Diskrepansen i vad dessa olicensierade aktörer tjänar
på musik, jämfört med vad de betalar vidare till
musikskapare och producenter, kallas ”value gap”.
Just value gap är det kanske största hotet mot branschen
på sikt idag. Vi har haft en växande marknad i Sverige
de senaste sex åren och legat i framkant internationellt
sett, men tendensen 2017 är att vi börjar plana ut. Att
alla musiktjänster, inklusive YouTube, ger en skälig
del av sina intäkter för musik till dem som investerat
i musiken är ett av de viktigaste fundamenten för en
fortsatt livskraftig musikmarknad.
Arbetet med att komma tillrätta med value gap är
Ifpi Sveriges viktigaste utmaning. Jämte arbetet för
jämställdhet och transparens samt en ansvarsfull
hantering av de pengar som skall fördelas inom ramen
för nya lagen om kollektiv rättighetsförvaltning det
som Ifpi Sverige prioriterar mest just nu.
I slutänden handlar det om att skapa förut
sättningar för en sund, lönsam och långsiktigt
hållbar musikmarknad.

Ifpi Sveriges
uppdrag
Ifpi Sveriges huvudsakliga uppdrag är
att inkassera och fördela upphovsrättsliga
ersättningar till skivbolagen genom rollen
som Sveriges music licensing company
(MLC). Inkasseringen sker i samarbete med
SAMI (Svenska Artisters och Musikers
Intresseorganisation) och kort sagt handlar
det om att den som äger rättigheter till
musik i olika former ska få betalt av den
som nyttjat densamma i ett kommersiellt
syfte och/eller sammanhang. Utöver att
inkassera dessa ersättningar ska Ifpi
Sverige dessutom ”tillvarataga sina medlemmars och branschens intressen genom
att bevaka och söka utvidga dess rättigheter
samt främja dess utveckling” (ur stadgarna).
Därför arbetar Ifpi Sverige även med
rättighetsbevakning, antipiratverksamhet,
lagstiftningsfrågor och annat som främjar
branschens intressen.
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VERKSAMHETSÅRET 2017

Ett år som sätter
agendan framåt
Under året kom flera avtal och nya lagar på plats som påverkar Ifpi Sveriges verksamhet.
På så vis blev 2017 ett år som sätter agendan framåt snarare än ett som präglas av
anmärkningsvärda siffror. Här är några av de viktigaste händelserna under året.

Rättsliga
framsteg
för privat
kopierings
ersättning

Nytt avtal
med Sveriges
Radio
Sveriges Radio är en av våra viktigaste samarbetspartners och från och med den 1 januari 2017 har vi
kommit överens om ett nytt huvudavtal för perioden
2017-2019. Detta avtal reglerar förstås hur mycket
Sveriges Radio skall betala rättighetsägarna när de
spelar musik men även hur de får använda musik
online, i poddar och på andra sätt som inte är
”vanlig” radio.
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Nytt sänd
ningstillstånd
för kommersiell
radio
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) fick
regeringens uppdrag att utlysa tre nationella samt
35 regionala/lokala sändningstillstånd. Dessa nya
sändningstillstånd gäller för perioden 1 augusti 2018
- 31 juli 2026. Under verksamhetsåret fanns totalt
103 sändningstillstånd som löper ut den 31 juli 2018.
Eftersom reklamradio är ett av de, sett till intäkter,
större licensområdena för Ifpi Sverige, påbörjades ett
förberedande arbete inför kommande förhandlingar
med de representanter som upphandlat de nya
sändningstillstånden.

Genom ett flertal rättsliga avgöranden har fastslagits
att ersättning numer skall utgå på bland annat
USB-minnen, externa hårddiskar, vissa
mobiltelefonmodeller, datorer och surfplattor.
Efter en lång tids processande kom under 2016 och
2017 ett antal rättsliga avgöranden, där det viktigaste
var Högsta domstolens dom i mål mellan Telia och
Copyswede som innebär att Iphones ska omfattas
av reglerna för privatkopiering.
Samma år kom Patent- och marknadsöverdomstolen fram till att det inte fanns någon anledning
att göra skillnad mellan Iphones och datorer och
surfplattor, vilket tvisten mellan Samsung och
Copyswede gällt.
I december 2017 avkunnade Högsta domstolen
dom i mål mellan Copyswede och Sony Mobile
(Walkman). Högsta domstolen fann att den aktuella
mobiltelefonen tillsammans med dess externa
minneskort, var att bedöma som en enda anordning
och att den var särskild ägnad för privatkopiering.
Sammantaget borde dessa avgöranden leda till att
spelreglerna blir lite tydligare och att förutsättningarna för framgång i de fortsatta förhandlingarna
mellan Copyswede och elektronikbranschen rörande
ersättning framåt och retroaktivt förbättrats. Kraven
på retroaktiv ersättning för mobiltelefoner sträcker
sig tillbaka till år 2009, medan Copyswede för
datorer och surfplattor har riktat krav på ersättning
från 1 september 2013.

Lag om
kollektiv
förvaltning av
upphovsrätt
Från och med den 1 januari 2017 gäller en ny lag i
Sverige avseende kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Den nya lagen som omfattar Ifpi Sveriges MLCverksamhet, genomför ett EU-direktiv som syftat till
att säkerställa en välfungerande kollektiv förvaltning
av upphovsrätt och skapa bättre förutsättningar för
gränsöverskridande licensiering av musik.
En stor del av resurserna i MLC-verksamheten
kom under 2017 att läggas på fortsatt anpassning
av verksamheten till den nya lagstiftningen.

Dataskyddslagen (GDPR)
Inför implementeringen av Dataskyddslagen, en
EU-förordning som kallas GDPR och träder i kraft
i samtliga EU-länder den 25 maj 2018, har Ifpi
Sverige vidtagit nödvändiga åtgärder och bland
annat kontrollerat att vi hanterar personuppgifter
samt register på ett sådant sätt att det möter
Datalagens nya regler.
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93%
93 PROCENT AV INKASSERAD ERSÄTTNING HAR NÅTT SIN RÄTTIGHETSINNEHAVARE UNDER ÅRET.
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Music Licencing Company 2017

1000 000 000 kr
har under de senaste nio åren
utbetalats till rättighetsinnehavare
INKASSERAT 2017
– fördelat 12 månader senare

Fördelat

Ej fördelat

92,6%

FÖRDELNINGSGRAD

INTÄKTER MLC
Intäkterna för 2017 uppgick till 157,3 mkr
vilket är +0,8 mkr jämfört med föregående år.
Störst intäktsökning noteras inom området
webba ktiviteter som ökade med 1,2 mkr, medan
intäkterna från området Radio FM minskade
med 1,6 mkr.
GENERELLA PRINCIPER FÖR FÖRDELNING
AV INKASSERAD ERSÄTTNING
Ifpi Sverige fördelar inkasserad ersättning så långt
det är möjligt med musikrapporter från respektive
musikanvändare. Av de ersättningar Ifpi Sverige
själva inkasserar fördelas 83 procent med

INTÄKTER TOTALT
(Tal nedan i tusental)

musikrapporter och 13 procent med schablon
nycklar. Intäktsområdet offentligt framförande, som
inkasseras av SAMI och står för 47 procent av de
totala ersättningarna, fördelas schablonmässigt
baserat på regelbundna marknadsundersökningar.
Ifpi Sverige arbetar löpande med att öka andelen
ersättning som fördelas med musikrapporter och har
under senare år utvecklat nya rutiner för bland annat
området bakgrundsmusik.
För rättighetsinnehavare finns möjlighet att
registrera rättigheter till en inspelning med allokerad
ersättning upp till fem år efter att ersättningen
inkasserats av Ifpi Sverige och efter godkänd
registrering få denna ersättning utbetald.

Nyckeltal för att mäta effektiviteten i distributionsprocessen kallas fördelningsgrad och är ett mått
som anger hur stor del av inkasserad ersättning som
Ifpi Sverige identifierat rättighetsinnehavare till.
Med inkasserad ersättning avses bruttoersättning
före avdrag av administrationsavgift. Tidpunkt för
mätningen är tolv månader efter utgånget räkenskapsår. Identifiering av rättighetsinnehavare efter
denna tidpunkt inkluderas inte i detta officiella
nyckeltal eftersom dessa referensvärden skall vara
jämförbara sett över tid. Under de senaste åren har
detta nyckeltal uppgått till nästan 93 procent.
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”Vi fungerar som en
samlingspunkt för
vår bransch och våra
medlemmar.”
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BRANSCHORGANISATIONEN
IFPI SVERIGE
Ifpi Sverige har under året medverkat i ett flertal sammanhang för att
informera och sprida kunskap om vår bransch, ta fram och publicera statistik,
främja användandet av legala tjänster, ta vara på våra rättigheter och visa på
behovet av stark lagstiftning på upphovsrättsområdet. Vi ägnar också tid åt
att informera media, politiker och den akademiska världen om musikbranschen,
samt fungera som en samlingspunkt för vår bransch och våra medlemmar.
Utöver detta deltar vi i flertalet seminarier och diskussioner
på en rad olika scener, nationellt och internationellt.

STATISTIK OCH RAPPORTER
Under 2017 presenterade Ifpi Sverige den totala
statistiken för musikbolagen gällande 2016 samt för
utfallet av första halvåret 2017. Ifpi internationellt
presenterade under 2017 också de årliga rapporterna
Global Music Report samt Investing in Music.
Ifpi Sverige deltar även i framtagandet av Musiksveriges rapport om musikbranschen i siffror.

BLOCKERINGSFRÅGAN AVGJORD
I OPERATION OMAR
I februari 2017 biföll den nyinrättade rättsinstansen
Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD)
Ifpi Sveriges samt Film & TV-branschens
samarbetskommittés (FTVS) blockeringsyrkande då
de beslutade att Bredbandsbolaget skall blockera
The Pirate Bay för sina abonnenter. Vidare beslutade

PMÖD att denna dom inte fick överklagas till
Högsta domstolen samt att Bredbandsbolaget skulle
betala Ifpi Sveriges samt FTVS rättegångskostnader.
Efter att PMÖD:s dom vann laga kraft har Brebandsbolaget blockerat The Pirate Bay i enlighet med
domen och Ifpi Sverige har därefter påbörjat ett
arbete med att tillse att övriga internetoperatörer
efterföljer domen på frivillig basis.
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MUSIKÅRET

2017
SVERIGETOPPLISTAN 2017
Singel
NR ARTIST/KOMPOSITÖR

TITEL

MÄRKE / DISTRIBUTÖR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MORE THAN YOU KNOW
ALL I NEED (FEAT. ARRHULT)
HELT SERIÖST
WITHOUT YOU (FEAT. SANDRO CAVAZZA)
TÅRARNA I HALSEN
AS I LAY ME DOWN
LONELY TOGETHER (FEAT. RITA ORA)
ONLY YOU
I LOVE YOU (FEAT. KID INK)
FRIDAY NIGHT

VIRGIN/EMI / UNIVERSAL MUSIC
NINETONE RECORDS / UNIVERSAL MUSIC
SVENSKA INSPELNINGAR / UNIVERSAL MUSIC
UNIVERSAL MUSIC / UNIVERSAL MUSIC
ROXY RECORDINGS / SONY MUSIC
MOON MAN EXCLUSIVE LICENSE TO WARNER MUSIC / WARNER MUSIC
UNIVERSAL MUSIC / UNIVERSAL MUSIC
EPIC/RECORD COMPANY TEN / SONY MUSIC
VIRGIN EMI / UNIVERSAL MUSIC
UNIVERSAL MUSIC / UNIVERSAL MUSIC

AXWELL /\ INGROSSO
JOAKIM LUNDELL
KALIFFA
AVICII
TJUVJAKT
WIKTORIA
AVICII
ZARA LARSSON
AXWELL /\ INGROSSO
VIGILAND

SVERIGETOPPLISTAN 2017
Album
NR ARTIST/KOMPOSITÖR

TITEL

MÄRKE / DISTRIBUTÖR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AVICI (01)
HOV1
SO GOOD
PIANO
TOLKNINGARNA - SÅ MYCKET BÄTTRE SÄSONG 7
WIND ME UP
DÅ SOM NU FÖR ALLTID
ALLA VÅRA LÅTAR
DET KOMMER ALDRIG VA ÖVER FÖR MIG
KRISTALLER

UNIVERSAL MUSIC AB / UNIVERSAL MUSIC
SVENSKA INSPELNINGAR / UNIVERSAL MUSIC
EPIC/RECORD COMPANY TEN / SONY MUSIC
DG / UNIVERSAL MUSIC
CHILIBOY / SONY MUSIC
MARIANN GRAMMOFON / WARNER MUSIC
RCA / SONY MUSIC
SFKV MUSIK/UNIVERSAL MUSIC / UNIVERSAL MUSIC
STRANDED REKORDS / UNIVERSAL MUSIC
LALEH & LOST ARMY / WARNER MUSIC
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AVICII
HOV1
ZARA LARSSON
BENNY ANDERSSON
DANNY SAUCEDO
LASSE STEFANZ
KENT
NORLIE & KKV
HÅKAN HELLSTRÖM
LALEH

SVERIGETOPPLISTAN 2017
Vinyl
NR ARTIST/KOMPOSITÖR

TITEL

MÄRKE / DISTRIBUTÖR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CENTRALMASSIVET
VI VAR DÄR
WOLF’S HEART
DÄGGDJUR
EN VACKER NATT
DU GAMLA DU FRIA
VAPEN & AMMUNITION
DÅ SOM NU FÖR ALLTID
2 STEG FRÅN PARADISE
DEN LÅNGA VÄGEN HEM

RAZZIA / SONY MUSIC
SONET / UNIVERSAL MUSIC
WOAH DAD! / BORDER
RAZZIA / SONY MUSIC
BMG RIGHTS MANAGEMENT / SONY MUSIC
TRO OCH TVIVEL/WOAH DAD! / WARNER MUSIC
RCA-LEGACY / SONY MUSIC
RCA / SONY MUSIC
UNIVERSAL MUSIC / WARNER MUSIC
AMIGO / PLAYGROUND

THÅSTRÖM
LARS WINNERBÄCK
HENRIK BERGGREN
SÄKERT!
PER GESSLE
HÅKAN HELLSTRÖM
KENT
KENT
HÅKAN HELLSTRÖM
MAGNUS CARLSON
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ETT SAMTAL MED VD LUDVIG WERNER

Ett år med stort fokus
på transparens och
hållbarhet
Vi träffar Ludvig på Ifpi Sveriges kontor för att prata om året som gått och ta pulsen
på branschen. Det blir ett samtal som kommer att kretsa kring ett år präglat
av hållbarhet ur såväl juridiska som ekonomiska och sociala aspekter.

Då Ludvig är nyss hemkommen från musik
konferensen SXSW i Austin blir en naturlig
inledande fråga att reflektera över Sveriges status
som musiknation i ett sådant sammanhang.
– Sverige är mycket väl mottaget, både när det
gäller musikmöten och techmöten. Den yta vi får på
internationella konferenser i relation till vår storlek
är imponerande. Sverige har verkligen en plattform,
oavsett om vi är i Texas, London, Paris eller Tokyo.
DRAR TECH- OCH MUSIKBRANSCHERNA
VARANDRA?
– Absolut! Spotify ska man förstås inte under
värdera, som ser sig både som ett musikföretag och
ett techföretag. Men det stannar inte där, vi har haft
en position som ett exporterande musikland i flera
decennier nu, så det sitter och det märks.
OM VI BLICKAR TILLBAKA PÅ 2017,
VAD VAR DET FÖR TYP AV ÅR FÖR
MUSIKBRANSCHEN I STORT?
– Det var ett år då den här extrema tillväxten av
digital försäljning avtog något, men där det blev ett
stort fokus på transparens och hållbarhet. Musikbranschen i stort fortsatte att växa, även i Sverige,
men vår position när det gäller streaming är inte
längre lika unik, vi har ju haft streaming i tio år
och ligger flera år före alla andra länder när det
gäller betalabonnemang och spellistor, men nu
börjar de andra länderna lära sig. Världen börjar bli
som vi.
Ludvig lyfter hållbarhet som ett tema för vad som
präglade 2017 och berättar om den nya lagstiftning
som nu sätter mycket av ramarna för hur man ska
arbeta, vilket i förlängningen ger en mer transparent
och hållbar modell för alla att utgå från.
– I Sverige och Europa fick vi en ny lagstiftning
för oss som collecting society, det vill säga hur vi
ska redovisa det som händer i vår värld, hur
transparenta vi ska vara med exakt varifrån
intäkterna kommer för ett visst spår och kunna
härleda det när vi betalar ut pengarna. Det här är
en process som har pågått i åratal inom EU, först
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med förarbeten och sen med hela lagstiftningsprocessen. 2017 var det första året då den nya lagstiftningen togs i bruk.
VAD INNEBÄR DET FÖR ER ARBETSMÄSSIGT
ATT ATT ANPASSA ER TILL DEN NYA
LAGSTIFTNINGEN?
– De delar som gäller hur fort man ska betala ut
pengar, på vilken nivå och vilken historik man ska
redovisa när man betalar ut pengar, det hade vi redan
på plats. Det är ett arbete vi har hållit på med de
senaste åtta till tio åren. Samtidigt var det viktigt i det
här arbetet att känna att nu har alla samma krav på sig
i hela Europa, vilket är av stor betydelse gentemot
rättighetsägarna. Den arbetsamma delen är att det är
en väldig massa jobb med att ta fram rapportpaket
som lyder de nya lagstiftningarna även om detta jobb
inte direkt skapar förbättringar för rättighetsägarna.
PÅ VILKET SÄTT GER DEN NYA LAGSTIFTNINGEN
EN MER HÅLLBAR MODELL GENTEMOT
RÄTTIGHETSÄGARNA?
– Lagen ställer också mycket högre krav på
licensinnehavarna. Har de en licens måste de också
rapportera exakt vad de nyttjar för musik. Den här
typen av utveckling visar också att musikbranschen,
och andra angränsande rättighetsbranscher, är väldigt
stora idag och påverkar väldigt många människor.
Både de som lever av det, men också oss som
konsumenter, då vi möter musik på så många fler
platser idag än vi gjorde tidigare. Och mängden
musik vi konsumerar per dag, i timmar, är mycket
större än när vi bara hade cd-skivor och radio.
HÄNGER ALLA MED?
– Inte alla, inte på en gång, men nu finns en
lagstiftning som måste följas.
Samtalet fortsätter på temat hållbarhet och Ludvig
vill gärna lyfta det stora grepp som nu tas på europeisk
nivå när det gäller det man kallar ”value gap”.
– De nya streamingtjänsterna som Spotify, Deezer,
Apple Music, Tidal med flera har liknande avtal med
rättighetshavarna och har förstås förhandlat med

både upphovsmän och skivbolag för att få sina avtal
på plats. Andra tjänster har valt en helt annan väg
där man bara kör och lutar sig mot en ganska gammal
internetlagstiftning med så kallad ”safe harbour”,
där man hänvisar till att en teknisk leverantör inte
behöver ta ansvar för innehållet i sin tjänst.
Problemet, menar Ludvig, är att för användaren är
det ingen skillnad att lyssna på en låt på exempelvis
YouTube eller Spotify, medan villkoren bakom, för
rättighetsägarna, ser helt olika ut.
– Men nu har äntligen alla, eller i alla fall väldigt
många, rättighetsägare gått ihop och aktivt börjat
arbeta för att samma regler ska gälla för alla musiktjänster. Även Europakommissionen har uppmärksammat det här som ett stort problem och precis
innan 2017 års början kom de med ett förslag. Under
året har det därför varit en enorm mängd förhandlingar kring hur det förslaget ska kunna genomföras.
Förhoppningsvis får vi ett resultat av allt detta 2018.
GRAMMISGALAN ÄR JU ERT TVEKLÖST
STÖRSTA EVENEMANG, ÄR DET VIKTIGT MED
PRISER TYCKER DU?
– Ja, jag tycker det. Jag tror att priser kan vara
den här punkten i vardagen där man faktiskt
stannar upp och även om vi tycker olika om vilken
låt eller album som var bäst, kan vi i alla fall
konstatera och vara eniga om att det här var väldigt
bra, bland det bästa. Tittar man på de fem som är
nominerade i varje kategori, så ger det en
fantastiskt intressant bild av svensk musik, oavsett
vem som sen faktiskt vinner. Om man ser det som
ett tvärsnitt över svensk musiks kreativitet under
ett år och kopplar det till alla de tusentals
människor som ligger bakom på olika sätt, så tror
jag att det är jätteviktigt.
– Man brukar ibland raljant säga att det är ju bara
en stor branschfest. Ja, fast en viktig branschfest,
menar jag. Jag tror att Grammis som företeelse är
väldigt starkt och den investering vi gjort i det
varumärket de senaste sex till sju åren har liksom
satt sig. Folk gråter när de får grammisar, partners
vill vara med, vår bransch vill gå.

”Världen börjar bli som vi.”
EN SAK SOM HÄNDE UNDER 2018 ÅRS GRAMMIS
VAR EN MANIFESTATION UNDER HASHTAGGEN
#NÄRMUSIKENTYSTNAR, SOM JU ÄR MUSIK
INDUSTRINS RÖST I #METOO-FRÅGAN.
HUR PÅVERKAR DET BRANSCHEN I STORT
TROR DU?
– Det här vill jag gärna ta tillbaka till det vi talade
om tidigare, med både value gap och den nya
lagstiftningen. #metoo var ju troligtvis den allra
största förändringen som skedde under 2017. Den
kom ju inte från en organiserad bransch eller politiker
utan var en riktig gräsrotsrörelse som sa: Nu får det
vara nog! Det var inte bara media en vecka och sen
gick alla tillbaka till jobbet, utan jag upplever att det
har påverkat branschen jättemycket och ser det som
något väldigt positivt. Jag tror att uppropet fick stor
uppmärksamhet av flera skäl. Det var väldigt publikt
och det var förväntat. När #metoo sattes i rörelse
och olika branscher började komma med sina upprop

och sina vittnesmål väntade man oroligt på några
av nöjesbranscherna eftersom de är extroverta
branscher med högt arbetstempo, sena nätter och
alkohol inblandat. Ändå tror jag att det som kom
fram chockade väldigt många djupt och att det både
ledde till faktiska direkta förändringar och kommer
att få tydliga effekter framåt. Det går liksom inte att
gå tillbaka till före #närmusikentystnar.
   Ludvig kopplar tillbaka till hållbarhetsperspektivet och menar att det här är mer än bara en
jämställdhetsfråga. I en bransch där inte alla har
möjlighet att få utlopp för sin kreativitet eller nå
chefspositioner, där nyttomaximerar man inte,
och då blir det i förlängning en ekonomisk fråga.
Så frågan går att relatera till hållbarhet både ur ett
socialt och ett ekonomiskt perspektiv.
– En kreativ bransch, som inte är fair för alla att
jobba i, får också en sänkt kreativ höjd.

OM 2017 HANDLADE OM HÅLLBARHET I OLIKA
ASPEKTER. VAD BLIR DÅ TEMAT FÖR 2018?
– Jag tror det handlar om att fullfölja alla goda
ambitioner som drogs igång under 2017. De tre vi
har pratat om: Value gap förväntar jag mig att det
bör bli klart under 2018. Vi som berörs av #metoorörelsen har jättemycket att bevisa, att vi faktiskt
genomför förändringar. Och när det gäller den nya
lagstiftningen blir 2018 det första året vi granskas
på det nya sättet.
Hur väl Ludvigs förhoppningar om 2018 infrias
får vi se när vi sitter ned igen om ett år, men när
vi knyter ihop 2017 ser vi att det tagits flera viktiga
steg mot en mer hållbar bransch, en utveckling som
vi nog alla gärna ser fortsätter.
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Value
Gap
En av Ifpi Sveriges viktigaste frågor just
nu är de oskäliga ersättningar som
kommer från digitala plattformar och det
bristande ansvar de tar för innehållet i
sina tjänster. Problematiken kallas för
”value gap” och nedan följer en kort Q&A
om vad value gap handlar om och hur
branschen arbetar med frågan.”
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Hur mycket pengar genererar tjänsterna till rättighetsägare.

Vad är
value gap?

Finns det en
lösning?

Vad gör Ifpi
Sverige?

Det är skillnaden mellan det några av världens
största musiktjänster tjänar på musiken som spelas
i deras tjänster och hur mycket de betalar vidare till
de som skapat musiken. Den tydligaste exemplet på
detta gäller YouTube. Det är kanske världens största
musiktjänst men deras ersättningsnivåer är mycket
lägre än vad exempelvis Apple Music och Spotify
betalar musikskaparna.

Ja. Europakommissionen har lagt fram ett förslag som
bland annat innebär att de aktörer som agerar som en
aktiv tjänsteleverantör inte skall kunna omfattas av
safe harbour reglerna. Då kommer dessa företag att
vara tvungna att förhandla med rättighetshavarna,
precis som Apple och Spotify med flera behövt göra.
Om detta förslag går igenom kommer det innebära
bättre ersättningar för musikskaparna och ett krav på
att dessa tjänster är att de måste förhandla med
rättighetshavarna innan man lanserar en tjänst.

Ifpi Sverige arbetar för att lagstiftningen i Europa
skall moderniseras så att de som skapat och äger
musiken ska få en rimlig ersättning för det värde
deras prestationer genererar. Den lagstiftning som
reglerar detta idag är äldre än de plattformar som
använder musiken och Europakommissionen har
presenterat ett förslag för att lösa detta. Vi stödjer
detta förslag och arbetar för att det skall röstas
igenom på Europanivå och sedan implementeras i
svensk lagstiftning.

Så vad väntar
vi på?

”Ifpi Sverige arbetar för att
lagstiftningen i Europa ska
moderniseras så att de som
skapat och äger musiken
skall få en rimlig ersättning
för det värde deras presta
tioner genererar.”

Hur kan det
vara så?
Förklaringen kallas safe harbour. Det är ett regelverk
som ger tekniska leverantörer ansvarsfrihet för det
som deras användare laddar upp. Det är en rimlig
ansvarsbefrielse tycker vi. Det som blivit fel är dock
att denna safe harbour nu även gäller de tekniska
leverantörer som byggt upp tjänster som aktivt
marknadsför sitt innehåll, paketerar detta innehåll
och på alla sätt agerar som en tjänsteleverantör. Då
kan inte safe harbour gälla tycker vi och många andra.

De tjänster som riskerar att förlora sin position som
safe harbour arbetar hårt på att detta nya förslag inte
skall bli verklighet. Vissa länder inom EU är
dessutom tveksamma till att säga ja till de förändringar
som behöver göras för att åstadkomma en förändring.
Våra svenska politiker måste alltså ställa sig på musikskaparnas sida och arbeta för att kommissionens
förslag skall bli verklighet.
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#närmusik
#metoo placerade frågan om jämställdhet i centrum
för mediadebatt och -bevakning under hösten 2017.
Efter att ha börjat i Hollywood spreds uppropet över
världen och tog fäste i Sverige när flera kvinnliga
mediepersonligheter gick ut och öppet berättade om
sina erfarenheter av trakasserier, övergrepp och
maktmissbruk. Ett stort antal kvinnor skrev under
uppropet #närmusikentystnar som visade på mycket
stora problem i musikbranschen och detta upprop
kom senare att manifesteras under 2018 års upplaga
av Grammis. Med anledning av uppropet kallade
Ifpi Sverige till en extra föreningsstämma där en
helt jämställd styrelse valdes.
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– Det har länge funnits på agendan att förnya
representationen i Ifpi Sveriges styrelse. #närmusikentystnar gav oss energi att få till stånd en rejäl
förändring. Folk ställde sina platser till förfogande
och det var generellt ett enormt engagemang för att
få till detta. Nu har vi en uppdaterad styrelse som
både är jämställd och som har kompetens från fler
områden och åldrar än tidigare, säger Mårten Aglander,
VD på Roxy Recordings och sedan sommaren 2017
ordförande för Ifpi Sverige.
Utöver detta har ett mer långsiktigt arbete påbörjats
med att ta fram en handlingsplan och skapa en

uppförandekod för Ifpi Sveriges medlemsbolag. Ifpi
Sverige har i denna process tagit hjälp av jämställdhetsbyrån Management by Kerstin.
– Utan att gå in på vad varje bolag har gjort så
tycker jag att det redan nu syns att flera bolag har
låtit den energi som kommit från #närmusikentystnar
få effekt. Vi började jobba med Management by
Kerstin och nu har de även börjat jobba med flera av
bolagen. Jag upplever att det finns en enorm
ambition i att inte låta det vara kortsiktigt utan att
det faktiskt ska leda till långsiktig förändring, säger
Ludvig Werner, VD på Ifpi Sverige.

kentystnar
”Uppropet gav oss
energi att få till stånd
en rejäl förändring.”
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Grammis är Sveriges äldsta och bredaste musikpris som delas ut i ett tjugotal
kategorier varje år. Grammis syfte är att uppmärksamma och premiera artister,
musiker, producenter och kreatörer som åstadkommit intressanta produktioner
inom olika områden av musik under året. Grammis ska verka som en symbol
för bred och artistisk ambitiös svensk musikproduktion och stimulera kvalitet,
kreativitet och bredd inom svenskt musikliv.

Grammis 17

Den 28 februari 2017 arrangerades Grammis på
Konserthuset med efterföljande middag och galafest
på hotell Grand Central i Stockholm. Förgalan leddes
av Maria Andersson och Thomas Stenström och
huvudgalan leddes av Magnus Carlsson och Maxida
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Märak. Uppträdande artister var Frida Hyvönen,
Jireel, Anna Ternheim med flera. 1700 gäster besökte
Grammis 17 och ett hundratal journalister var på plats.
Galan direktsändes i Kanal5 och i DPlay.se.
Röstningen på Årets låt skedde på Expressens

nättidning och totalt delades det ut priser i 20
kategorier. Under året producerades ett flertal
podcasts på temat Grammis. Bland annat Årets
låt-podden med Maria Anderson och Thomas
Stenström och Grammis-podden med Jonna Bergh.

VINNARE GRAMMIS 17
ÅRETS ALBUM
Kent – Då som nu för alltid

ÅRETS ARTIST
Zara Larsson

ÅRETS BARNALBUM
Emma Nordenstam – Emma Nordenstams bästa barnlåtar

ÅRETS DANSBAND
Sannex – Din sida sängen

ÅRETS ELEKTRO/DANS
Kornél Kovács – The Bells

ÅRETS FOLKMUSIK/SINGER-SONGWRITER
Freddie Wadling – Efter regnet

ÅRETS HEDERSPRIS
Magnus Uggla

ÅRETS HIPHOP/SOUL
Cherrie – Sherihan

ÅRETS HÅRDROCK/METALL
Ghost – Popestar

ÅRETS JAZZ
Tonbruket – Forevergreens

ÅRETS KLASSISKA
Västerås Sinfonietta/HSO/Fredrik Burstedt – Mats Larsson Gothe: Symphony No. 2

ÅRETS KOMPOSITÖR
Frida Hyvönen – Kvinnor och barn

ÅRETS LÅT
Frans – If I Were Sorry

ÅRETS MUSIKVIDEO
Johan Renck – David Bowie – Lazarus

ÅRETS NYKOMLING
Sammy & Johnny Bennett – Hundra80

ÅRETS POP
Laleh – Kristaller

ÅRETS PRODUCENT
Laleh Pourkarim

ÅRETS ROCK
Kent – Då som nu för alltid

ÅRETS TEXTFÖRFATTARE
Frida Hyvönen – Kvinnor och barn

ÅRETS SPECIALPRIS
Marie Ledin
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MAGNUS CARLSON

ÅRETS HÅLLBARA ARTIST
OCH MOTIVERINGEN LYDER:

”Magnus Carlson tilldelas stipendiet Årets hållbara artist för sitt stora och genuina
engagemang i hållbarhetsfrågor. Han använder sin röst för att skapa opinion för det
han tror på, och har på ett föredömligt vis vid flera tillfällen berättat om lösningar
och möjligheter för att minska konkreta miljöhot.”
Inför Grammis 17 instiftades, tillsammans med Oatly,
stipendiet ”Årets hållbara artist”. Det syftar till att
premiera artister som konsekvent och tydligt bidrar
till ökad miljömedvetenhet både med sin offentliga
röst och i sin egen vardag. Stipendiet på 100000 kr
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tilldelades Weeping Willows frontman Magnus
Carlson. Kopplat till detta stipendium arrangerades
ett seminarium under musikfestivalen Way Out West
samt den helt nedsläckta och akustiska konserten
”Songs Without A Trace”, som genomfördes med

minsta möjliga miljöpåverkan tillsammans med
Magnus Carlson och Weeping Willows i Katarina
kyrka i Stockholm, den 16 november 2017.

GRAMMIS
Specialpris 2017
– Marie Ledin
Motivering: ”Få personer har under så lång tid och så
framgångsrikt varit med att forma bilden av dagens
svenska musikbransch som årets hederspristagare,
Marie Ledin.
Marie gjorde avtryck redan inledningsvis med
nyckelposter på pappa Stikkan Andersons skivbolag
Polar Music International. Under åren på egna Record
Station, från 1986, och senare Anderson Records, från
1996, bidrog hon centralt till att skapa formerna för det
moderna svenska skivbolaget. Detta inte minst genom
att vara kvinna vid rodret i en bransch som i ledningspositioner fram till dess varit extremt mansdominerad.
Det är dock i synnerhet för sin outtröttliga roll som
motor bakom Polar Music Prize som Marie Ledin
tilldelas Grammis specialpris 2017. Sedan starten 1989
har Marie varit verksam i ledningen för priset. Efter
Stikkans bortgång 1997 tog hon helt över lednings
ansvaret och i dag är det vid dagens slut med henne
som priset förknippas.
Det är Marie Ledins engagemang till att fullfölja
Stikkans tankar om att hylla betydande insatser för
musiken - historiskt och framgent i väsensskilda
genrer - som gjort Polar Music Prize till ett av de mest
prestigefyllda i världen i sin sort.
Med detta har även Sverige som musikland vunnit
förstärkt respekt i omvärldens ögon. För detta är vi i
den svenska musikbranschen enormt tacksamma.
Det påverkar positivt allas vår vardag och öppnar
dörrar som annars skulle ha förblivit stängda.”

GRAMMIS
Hederspris 2017
– Magnus Uggla

GRAMMIS
Årets
nykomling

Motivering: ”Med över fyra decenniers musik
skapande bakom sig, har Magnus Uggla under lång
tid varit - och är än idag - en portalfigur inom
svenskt musikliv. Han är fantastiskt musikalisk, en
sann estradör och har också genom åren visat att
han besitter en artistisk bredd som få kan överträffa.
Med början 1975 och albumet ”Om Bobbo Viking”
har han staplat hitlåtarna på varandra, och har samtidigt
gett röst åt en hel generations outsiders. Ofta på
kollisionskurs med omvärlden, alltid med sylvass humor
och mycket värme. Magnus Uggla har visat att det allra
viktigaste i livet är att tro på sig själv och aldrig ge upp
sina drömmar och mål.”

För åttonde året i rad delade Hestra Advokatbyrå,
i samarbete med Grammis, ut ett stipendium på
50000 kr till vinnaren i kategorin Årets nykomling.
Stipendiet delades senare ut under en separat
ceremoni under våren 2017.
”Stipendiet är fritt för vinnaren att använda som
den vill, men Hestra hoppas ju naturligtvis på att det
hjälper vinnaren att kunna fokusera på sin musikaliska utveckling”, säger Stefan Grahl på Hestra
Advokatbyrå. Stipendiet gick 2017 till Sammy och
Johnny Bennett.

”Få personer har under så lång tid och så framgångsrikt
varit med att forma bilden av dagens svenska musikbransch
som årets hederspristagare, Marie Ledin.”
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Samarbeten
Musiksverige
Musiksverige är intresseorganisationen som kommunicerar och driver den samlade musikbranschens frågor.
De samlar artister, kompositörer, textförfattare,
musiker, artister, skivbolag och musikförläggare i
Sverige. Deras uppgift är att ge den svenska musiken
bästa möjliga förutsättningar att skapas, utvecklas
och spridas. Musiksverige grundades, finansieras och
drivs av Ifpi Sverige, SAMI och Stim samt våra ägareller partnerorganisationer.
Under 2017 presenterades bland annat den årliga
branschstatistiken för 2016 vilken visade att den
samlade branschen nådde en omsättning om cirka
10000 mkr och därigenom ökade med nio procent från
föregående år.
Våren 2017 genomfördes även ett jämställdhetsprojekt med fokusgrupper som diskuterade läget i
branschen. Resultatet och en diskussion om detta
presenterades på ett fullsatt seminarium i maj.
I samband med #närmusikentystnar fick Musik
sverige ett uppdaterat uppdrag; att verka för en
jämställd musikbransch utan utrymme för kränkningar, sexuella trakasserier eller övergrepp. Musik
sverige arbetar nu fram en konkret handlingsplan för
det nya uppdraget som inom kort offentliggörs.
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Export Music
Sweden
Export Music Sweden AB (ExMS) grundades av
Ifpi Sverige, SOM, SAMI och STIM. ExMS verkar
för ökade exportintäkter för hela musikbranschen
genom att arbeta för att göra företag, musiker,
artister och musikskapare exportklara. ExMS
uppmuntrar och samordnar svensk närvaro på
branschmässor, seminarier, festivaler och andra
aktiviteter hemma och ute i världen.
De senaste åren har allt större vikt lagts vid att
prioritera de marknader den svenska branschen genom
undersökningar pekar ut som viktigast. Under 2017
var målmarknaderna Storbritannien, USA, Japan,
Tyskland, Danmark, Finland, Norge och Sydkorea.
På plats i Sverige läggs stort fokus på fyra till sex
hel- eller halvdagsseminarier per år som fokuserar
på en marknad eller en exempelvis en genre. Under
2017 arrangerades bland annat seminarierna
UK Music Market, Digital Marketing & Advertising
och Svensk hiphop internationellt. Dessa seminarier
lockar närmare 1000 besökare per år. Parallellt med
dessa seminarier har också många prioriterade
marknader besökts. Det utländska besöken bestod
under året av såväl traditionella mässor och
mötesplatser som Womex (folk & världsmusik),
Jazzahead, Midem, Folk Alliance, Hokou Nights
(Tokyo) liksom fokuserade Trade Missions till bland
annat Los Angeles och Sydkorea.

Musikindustrin
Nyhetsbrevet (MI) har cirka 5500 prenumeranter och
är ett viktigt nav för nyheter i branschen.
Det drivs av Ifpi Sverige tillsammans med
Musikförläggarna och får ofta uppmärksamhet
och refereras till i svenska medier. Hemsidan och
nyhetsbrevet drivs av journalisten och författaren
Lars Nylin tillsammans med musikjournalisten
Christel Valsinger.

Roygalan
Tillsammans med Musikförläggarna och Film och
TV-producenterna har Ifpi Sverige instiftat priset
Bästa musik i reklamfilm – som delas ut på Roygalan
varje höst. Roygalan premierar Sveriges bästa
reklamfilmer och skaparna bakom. Utöver priset
anordnas årligen ett kunskapshöjande seminarium
kring synkroniseringsarbetet på skivbolag och
musikförlag. Dessutom skriver forskaren Daniel
Johansson om digitala trender i nyhetsbrevet.
Easy med Seinabo Sey från Georg Jensens
kampanj You can never be too much you blev årets
låt i reklamfilm vid 2017 års gala. Juryns motivering
löd: ”Genom ett smart och snyggt utnyttjande av
låtens musikaliska dynamik, samt ett genomtänkt
och intelligent val av artist och låt, där artistens
persona tillsammans med låttext förstärker och
fördjupar filmens budskap. Juryn står enad:
You can never be too much you.”

Off the Record
Off the Record är en relativt ny mötesplats för
musikbranschen som ger utrymme för spännande
samtal, aktuella diskussioner och nätverkande.
Under året anordnades Off the Record den 20
november på Hobo Hotell vid Brunkebergs Torg i
Stockholm. Ämnena för kvällen var det högaktuella
ämnet ”Hållbar musikbransch?”, ett samtal om social
hållbarhet i vår bransch, inte minst utifrån #metoo/
#närmusikentystnar och övergrepp vid festivaler.
I den sistnämnda deltog bland andra Elisabet Widlund,
VD Musikförläggarna, Ludvig Werner, VD Ifpi
Sverige och Jenny Hermansson, VD Spotify Norden.
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Styrelsen
Vid Ifpi Sveriges extra föreningsstämma den 19 december 2017 valdes styrelse med följande
sammansättning: Affa Alizadeh, Maria Molin Ljunggren, Mark Dennis, Mårten Aglander, Per Sundin,
Rebecka Sjöström, Helén McLaughlin och Robert Litsén. Till suppleanter valdes Anders Engström,
Ingrid Samuelsson, Johanna Lyksell, Jonas Eriksson, Jonas Sjöström, Leif Käck och Michelle Kadir.
Under kalenderåret 2017 har styrelsen haft nio protokollförda sammanträden därutöver en ordinarie
och två extra föreningsstämmor samt ett föreningsmöte.

Bakre raden fr v: Rebecka Sjöström, Per Sundin, Robert Litsén, Mårten Aglander
Främre raden fr v: Helen McLaughlin, Affa Alizadeh & Mark Dennis. På bilden saknas Maria Molin Ljunggren.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Under verksamhetsåret 2017 har Ifpi Sverige (Ifpi), som är skivbolagens Music Licensing Company (MLC)
inkasserat och fördelat upphovsrättsliga ersättningar. Inkassering av dessa ersättningar har gjorts i
samarbete med SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation).
Enligt sina stadgar skall Ifpi tillvarataga grammofonindustrins intressen genom att bevaka och söka utvidga
dess rättigheter samt främja dess utveckling. Detta innefattar rättighetsbevakning, antipiratverksamhet,
arbete för bra lagstiftning samt branschfrämjande åtgärder.

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK

Upphovsrättsliga ersättningar till skivproducenter
Fördelningsgrad året efter inkasseringsår
Balansomslutning

2017

2016

2015

2014

2013

157 281

156 446

158 278

144 588

143 545

92,6 %

92,9%

92,7%

92,2%

93,0%

146 087

144 244

146 745

131 641

141 546

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Jämförelsetalen för 2016 och tidigare har inte omräknats i enlighet med BFNAR 2012:1 vilket kan innebära bristande jämförbarhet.
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING
2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

19 168 014

21 638 909

22 874 358

14 703 245

42 042 372

36 342 154

-9 353 820

-12 204 306

-11 367 650

-10 737 965

-241 592

-266 461

-21 605 883

-13 479 230

-42 568 945

-36 687 962

-526 573

-345 808

592 925

403 842

-415

-3 556

Räntekostnader och liknande resultatposter

592 510

400 286

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

65 937

54 478

65 937

54 478

Skatt på årets resultat

-65 937

-54 478

ÅRETS RESULTAT

0

0

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.

NOT

Nettoomsättning
Övriga intäkter

2

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

3

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

RÖRELSERESULTAT
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

RESULTAT FÖRE SKATT
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

NOT

2017-12-31

2016-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer

6

926 681

737 898

926 681

737 898

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfristiga fordringar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

1 000

1 000

1 000

1 000

927 681

738 898

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
VARULAGER M.M.

7

0

18 838 633

0

18 838 633

12 619 649

14 631 214

237 608

1 281 095

Övriga fordringar

10 638 518

19 700 149

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20 496 423

9 860 901

43 992 198

45 473 359

18 580 932

0

18 580 932

0

Värdepapper

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Aktuell skattefordran

KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Övriga kortfristiga placeringar

7

KASSA OCH BANK
Kassa och bank

SUMMA KASSA OCH BANK

82 586 365

79 193 222

82 586 365

79 193 222

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

145 159 495

143 505 214

SUMMA TILLGÅNGAR

146 087 176

144 244 112

EGET KAPITAL
Summa eget kapital

0

0

396 593

3 078 820

130 706 120

128 480 879

10 134 523

10 434 790

361 952

364 958

4 487 988

1 884 665

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

146 087 176

144 244 112

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

146 087 176

144 244 112

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Upphovsrättsliga skulder
Skulder SAMI
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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KASSAFLÖDESANALYS
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2017-12-31

2016-12-31

-526 573

-345 808

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

120 467

130 567

Erhållen ränta m.m.

592 925

403 842

-415

-3 556

977 550

-414 331

Rörelseresultat

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

NOT

1 163 954

-229 286

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
AV RÖRELSEKAPITAL
Minskning(+)/ökning(-) av varulager

257 701

-546 779

2 011 565

-1 116 659

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

-1 573 891

8 590 924

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

-2 682 227

-2 264 382

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

4 525 291

-236 605

3 702 393

4 197 213

-449 250

-774 196

140 000

385 000

-309 250

-389 196

Ändring kortfristiga finansiella skulder

0

37

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

0

37

3 393 143

3 808 054

79 193 222

75 385 168

82 586 365

79 193 222

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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NOTER
NOT 1
REDOVISNINGSPRINCIPER
TJÄNSTER
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna
tillhandahålls.

Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
		
Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade
redovisningsprinciper.

HYROR
Hyresintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas
linjärt över leasingperioden.
		
RÄNTA, ROYALTY OCH UTDELNING
Ränta redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.
Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överens
kommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas när
aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits
eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten
till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i
likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande
nyttjandeperioder tillämpas:

						

ANTAL ÅR
Inventarier, verktyg och maskiner

5

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår
som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de
skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
						

NOT 2
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER UPPDELADE PÅ INTÄKTSSLAG
Försäljning av aktier
Vinst vid avyttring av anläggningstillgång
Grammisgalan
Administration närstående organisationer
Hyresintäkter

2017

2016

16 015 116

8 139 348

121 125

135 894

3 279 327

3 205 321

479 996

501 667

339 996

307 917

Debitering Radio Monitor

1 111 762

1 089 033

Övriga poster

1 527 036

1 324 065

22 874 358

14 703 245

SUMMA

31

NOT 3
PERSONAL
MEDELANTAL ANSTÄLLDA

2017

2016

10,00

10,00

varav kvinnor

4,00

4,00

varav män

6,00

6,00

Löner och ersättningar

6 779 611

6 605 946

Pensionskostnader

1 336 055

1 294 741

Sociala kostnader

2 613 201

2 483 918

10 728 867

10 384 605

2017

2016

Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

LÖNER, ERSÄTTNINGAR M.M.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
har utgått med följande belopp:

SUMMA

NOT 4
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Kostnad Grammis-galan

4 610 886

5 317 614

16 994 997

8 161 616

21 605 883

13 479 230

2017

2016

560 195

362 533

32 935

41 494

-205

-184

592 925

403 843

2017-12-31

2016-12-31

1 205 764

1 130 920

449 250

774 196

Försäljningar/utrangeringar

-377 500

-699 352

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 277 514

1 205 764

Ingående avskrivningar

-467 866

-651 651

358 625

450 246

Årets avskrivningar

-241 592

-266 461

Utgående ackumulerade avskrivningar

-350 833

-467 866

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

926 681

737 898

2017-12-31

2016-12-31

18 580 932

17 122 426

-

1 716 207

18 580 932

18 838 633

Kostnad sålda aktier

NOT 5
ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER
Utdelning
Räntor
Kursdifferens

NOT 6
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

Försäljningar/utrangeringar

NOT 7
LAGER OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR
KATEGORI
Noterade aktier & andelar
Värdepapper, likvider

Vid övergången till BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning har posten omrubricerats från
Varulager till Övriga kortfristiga placeringar och likvida tillgångar i Varulager till Kassa och bank.
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MÅRTEN AGLANDER
Ordförande

HELEN MCLAUGHLIN

LUDVIG WERNER
Verkställande direktör

AFFA ALIZADEH

MARIA MOLIN LJUNGGREN

PER SUNDIN

MARK DENNIS

REBECKA SJÖSTRÖM

ROBERT LITSÉN

Min revisionsberättelse har lämnats den

2018

KARIN WESTERLUND
Auktoriserad revisor
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FOTO: OMSLAG OCH SID 2–3, 5, 16, 22, 25, 27, UNSPLASH / MÅRTEN AGLANDER SID 4, DETAIL PRODUKTION /
HOV1 SID 6–7, DAVID BICHO / MIRIAM BRYANT SID 8, WARNER MUSIC SWEDEN / RHYS SID 10–11,
WARNER MUSIC SWEDEN / AVICII SID 12–13, UNIVERSAL MUSIC SWEDEN / LUDVIG WERNER SID 14–15,
DETAIL PRODUKTION / SID 18–19, SHUTTERSTOCK / GRAMMIS 2017 SID 20, STUDIO EMMA SVENSSON /
ZARA LARSSON SID 21, DENNIS LEUPOLD / MARIE LEDIN SID 23 / MAGNUS UGGLA SID 23, ELLINOR KODA /
SAMMY OCH JOHNNY BENNETT SID 23, STUDIO EMMA SVENSSON / STYRELSE SID 26, DETAIL PRODUKTION.
DESIGN: WDW CREATIVE
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