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STIM

– står för Svenska Tonsättares

 Internationella Musikbyrå

–  är en ekonomisk förening som ägs

 av dem som skapar musik – upphovs- 

 männen – och av deras musikförlag 

–  har inget vinstsyfte

–  arbetar på uppdrag av de anslutna   

 medlemmarna

–  tar tillvara deras ekonomiska intressen  

 enligt upphovsrättslagen

–  ger tillstånd (licens) till den som vill   

 använda och sprida musik 

–  inkasserar licensavgiften

–  fördelar ersättningen individuellt till  

 upphovsmännen och deras musikförlag

–  samarbetar med motsvarande

 organisationer i andra länder

–  främjar svensk musikkultur

–  har en webbplats på svenska och   

 engelska med många servicefunktioner

www.stim.se
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Stims uppgift är att på upphovsmännens upp-

drag nyttiggöra musikaliska verk. Detta

innebär att Stim licensierar rättigheter till

musikanvändare, tar in betalningar och ser 

till att fördela dessa ersättningar till rätt upp-

hovsmän och musikförlag. Upphovsrätten

möjliggör för upphovsmannen till musik att

via Stim få betalt för användningen av sin

musik. Stim har inget vinstsyfte. Alla intäkter

minus kostnader ska fördelas till rättighets-

havarna. Ledstjärnan för Stim är att detta

uppdrag genomförs på ett sätt som är enkelt,

effektivt och öppet. 

Licensiering av upphovsrättigheter genomgår

en omvälvande utveckling i Europa. Särskilt 

tydligt är det när det gäller musikspridning

på nätet men förändringar är även att vänta

på andra mer traditionella områden. 

Europeiska Unionens konkurrensregler, nya

affärsmodeller för att sälja musik och teknisk 

utveckling driver utvecklingen framåt. Nya

tjänster ser hela tiden dagens ljus. Inte alla 

är lika publikt framgångsrika som Spotify och

iTunes men det viktiga är att det finns en stark

utvecklingsvilja. Det bådar gott för framtiden

även om det är oklart vilken ekonomisk 

bärkraft till exempel streamade gratistjänster

i längden kan ha. Stim bejakar utvecklingen

och dagligen licensierar vi musikrättigheter

till onlinetjänster.

För Stim är det självklart att ligga i framkant

när det gäller samarbeten med nya musik-

tjänster och ny teknik även om några idéer

och affärsmodeller kanske inte håller i

längden. Vi har under 2009 satsat betydande

resurser och investerat i helt ny teknik för att

möjliggöra enkel, snabb och effektiv licensi-

ering av våra rättigheter och för att kunna

betala ut korrekta ersättningar till dem vi

arbetar för – upphovsmännen och musikför-

lagen. Detta kräver betydande resurser och

samarbeten, vilket präglat 2009. Ersättnings-

modellerna för nya musiktjänster är fortfarande

på försöksstadiet. Under kommande år

kommer en kontinuerlig tariffutveckling att

äga rum med målet att tillförsäkra rättighets-

havarna en rättvis och rimlig andel.

Stim har tillsammans med sin engelska mot-

svarighet PRS for Music lyckosamt driftsatt

ICE, som är ett gemensamt back office för

verkdokumentation, IT, processande av musik-

rapportering med mera. Ett mångårigt inter-

nationellt projekt är därmed sjösatt som ett

självständigt gemensamägt bolag med en 

världsunik teknik som möjliggör korrekt

administration för flera territorier av alla

musikaliska verk med beaktande av alla under-

liggande avtalsrelationer mellan musikförlag

och upphovsmän.

I Norden har enighet uppnåtts om att etablera

ett gemensamt nordiskt licensieringssamar-

bete på onlineområdet. En licenstagare i

Norden eller Baltikum kan därmed få en licens

som täcker hela Norden och Baltikum i ett enda

avtal. All administration sköts på ett enda

ställe. Detta nordiska samarbete, som sker via

det gemensamägda nordisk-baltiska dotter-

bolaget NCB (Nordisk Copyright Bureau), är

unikt i världen och är det första exemplet på

ett effektivt regionalt samarbete som kan bli 

en modell för övriga Europa. Samtalen om 

NCBs framtid har också i andra avseenden 

fortsatt under 2009 mellan NCBs ägare.

Utöver det nordisk-baltiska samarbetet har Stim

fortsatt att licensiera rättigheter för musik-

användning i Norden/Baltikum, Europa och

globalt. Det kommer dock att dröja innan för-

säljning av musik på nätet – oavsett om det

handlar om nedladdningar eller streaming –

genererar mer betydande intäkter. Legala

tjänster har svårt att växa bland annat på

grund av illegal fildelning. Stim lanserade

tidigt ett förslag om licensiering av fildelning

för att upphovsmännen och musikförlagen ska

få betalt för det som sker på nätet på samma

sätt som för all annan musikanvändning. Stims

förslag har dock ännu inte kunnat realiseras. 

I början av 2010 har ett stort antal organisa-

tioner på kulturområdet gått samman

i Kulturskaparna för att bland annat arbeta

fram olika förslag om betalningsmodeller för

upphovsrättsligt skyddade verk på nätet. 

Stims resultat före fördelning ökade med

17,8%. Intäkterna för framföranderättigheter

ökade med 9,5% och utlandsintäkterna med 

hela 51,0%, varav huvuddelen av ökningen

kommer från Stims nordiska motsvarigheter.

Stims totala omkostnadsprocent definierad

som relationen mellan organisationens totala

intäkter för framförande av musik i förhållande

till de administrativa omkostnaderna var

11,0%, vilken är en av de lägsta i Europa.

2009 visar också ett trendbrott i den mång-

åriga nedgången av licensiering av fonogram

(mekaniska rättigheter).Dessa intäkter ökade

med 7,1%. Det totala beloppet till fördelning

inklusive nationella medel ökade med 21,1%.

Sammantaget var 2009 ett framgångsrikt år

för Stim.

Stim har kvalitets- och kostnadsmässigt en

god konkurrenskraft. Samtidigt är det viktigt

för Stim att konkurrensen mellan europeiska

motsvarigheter inte helt överskuggar det

självklara, nämligen att man måste sam-

arbeta för att kunna erbjuda de rättigheter 

VD koMMENTErar

som efterfrågas av licenstagarna, särskilt på

onlineområdet. Stim har under 2009 varit 

aktivt i alla förekommande samarbeten. Detta

har bland annat resulterat i tillägg till de avtal

som reglerar samarbetet mellan upphovsrätts-

organisationerna. Stim har också deltagit 

i överläggningar med EU-kommissionen och

andra aktörer.

En mångårig tvist mellan Stim och de kom-

mersiella tv-bolagen TV4 och Kanal 5 om er-

sättningsprinciper och ersättningens storlek

har nått en lösning. Efter att tvisten har be-

handlats av EG-domstolen har stora insatser

gjorts av parterna för att uppnå en förhand-

lingslösning. Tv-bolagen har också gjort

betydande ansträngningar för att nå en

lösning, något som Stims medlemmar har

anledning att uppskatta. I början av 2010

träffades således retroaktiva och framtida

överenskommelser med båda tv-bolagen

vilket är en stor seger för musiken. Målet i

Marknadsdomstolen är därmed också åter-

kallat av tv-bolagen. Under 2009 träffades

också ett nytt avtal med Sveriges Television

(SVT) och Utbildningsradion (UR) med

samma tariff som nu också gäller för TV4 och

Kanal 5. SVT/UR och Stim har både tariff- och

rapporteringsmässigt gjort betydande framsteg

vilket Stims upphovsmän och musikförlag har

anledning att välkomna med stor tillfreds-

ställelse. Vid ingången av 2010 finns det

därför en ny etablerad transparent tv-tariff

tillämplig gentemot samtliga tv-bolag. 

Intäkterna från konserter, festivaler och annan

levande musik visar en stadig ökning men

denna ökning kompenserar på intet sätt för de

senaste årens minskande skivförsäljning. Trots

en vikande konjunktur uppvisar intäkterna

från bakgrundsmusik i butiker, hotell med

mera en ökning.

Ersättningen för privatkopiering minskade

under 2009. På grund av ränteläget minskade

även Stims ränteintäkter.
 

Under 2009 har reviderade ömsesidiga avtal

träffats med ett stort antal andra europeiska

organisationer som möjliggör multiterritoriell

licensiering på online-området. Europeiska 

kommissionens krav på pan-europeisk licen-

siering är enligt vår uppfattning därmed

uppfyllt. En sådan licensiering kan dock endast

ske om licensieringen och avräkningen sker

säkert, effektivt och med öppenhet samt under

förutsättning att priset på upphovsrättigheter

inte används som konkurrensmedel.

Stims dotterbolag CEE Services har fortsatt 

att effektivisera och utveckla verksamheten 

på områdena för avräkningstjänster och IT-

drift och support. Det helägda bolaget Svensk

Musik Swedmic AB har under året fortsatt att

göra betydande insatser för den skyddade

svenska musiken Under ny ledning har Svensk

Musik verkat för att denna musik ska fram-

föras mer genom att göra den tillgänglig och

genom att sprida kännedom om den i Sverige

och i utlandet.

Kenth Muldin

Verkställande direktör
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UpphovsmanMusikförlagMotsvarande
organisationer
i andra länder

offentliga
framföranden
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online
FRAMFÖRANDEN

MEKANISERINGAR

Musikrapporter från
artist eller anordnare

Inspelningar
(MEKANISERINGAR)

i Sverige

Produktionens
verkinnehåll från producent

Musikrapporter från
musikservice på nätet

Verkregistret

Verkanmälan 
med fördelning av 
andelar inom verk

Verkinformation 
med fakta om verk

från andra innehavare
av rättigheter

Anslutning 
gäller offentligt fram-

förande och inspelning
(mekanisering)

PENGar
UT

PENGar
IN

Powered by

STIMProCESSEN
– från licens till avräkning

Lagen ger den som skapat ett musikverk upphovsrätt till 
verket. Upphovsmannen har rätt att själv bestämma om 
och ge tillstånd till offentlig spelning, inspelning,
mångfaldigande eller annan spridning av sina musikverk. 
Detta ger rätt till ekonomisk ersättning.
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Fördelning
av pengar mellan verk
och rättighetshavare

Motsvarande
organisationer
i andra länder

04
Motsvarande

organisationer
i andra länder

04

avräkning
Utbetalning sker

flera gånger per år

Identifiering/
Ihopkoppling

Genom att ansluta sig till Stim ger upphovs-

männen och deras musikförlag Stim i uppdrag

att förvalta deras ekonomiska rättigheter som

de är formulerade i lagen.

Den anslutne medlemmen anmäler sina 

musikverk till Stim. Dessa dokumenteras 

genom att registreras i verkregistret med

aktuella ägarandelar. I verkregistret regi-

streras också information om utländska

musikverk.

Stim licensierar, ger tillstånd och inkasserar 

den ekonomiska ersättningen och avräknar,

betalar ut den individuellt till upphovsmännen

och deras musikförlag. Licensavgiftens storlek

baseras på tariffer eller på överenskommelser

enligt ingångna avtal.

Stim ger i uppdrag åt motsvarande organisa-

tioner runt om i världen att bevaka de Stim-

anslutnas ekonomiska rättigheter i respektive

territorier. Ersättningen skickas till Stim för

vidare utbetalning till de Stimanslutna

medlemmarna. På samma sätt representerar

Stim rättigheter till utländsk musik som

framförs i Sverige.

Underlaget för utbetalning till upphovs-

männen är rapporter om vilken musik som

spelats, spelats in, laddats ned eller streamats.

Informationen i rapporterna kopplas ihop med

uppgifter i verkregistret om vem som vid det 

aktuella tillfället äger rättigheterna till musik-

verken som använts.

Pengarna fördelas enligt Stims fördelnings-

regler och betalas ut till dem som skapat 

musikverken och deras musikförlag samt 

till motsvarande utländska organisationer 

för vidarebefordran till deras medlemmar.

01 03 05

02 04 06
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rESULTaTET
och fördelning av ersättningen

rESULTaTET
(Siffrorna inom parentes avser 2008).

Stim förvaltar den anslutnes rättigheter dels

när musiken framförs dels när den spelas in

och exemplar framställs, så kallade mekaniska

rättigheter. Stims resultat innehåller alltså

intäkter både från framföranderättigheter 

och mekaniska rättigheter. NCB, Nordisk 

Copyright Bureau i Köpenhamn, administrerar

Stims mekaniska rättigheter på uppdrag av

Stim. Se vidare www.ncb.dk.

Stims resultat före fördelning av ersättningen

till rättighetshavarna ökade med 17,8% (-0,2).

Intäkterna för framföranderättigheter ökade

med 9,5% (4,3). Intäkterna för framföranden

i utlandet ökade med 51,0% (5,3). 

Den administrativa omkostnadsprocenten,

definierad som relationen mellan organisa-

tionens totala intäkter för framförande av

musik i förhållande till de administrativa kost-

naderna för verksamheten, var 11,0% (10,2).

Intäkterna för fonogramlicensieringen ökade

med 7,1% (-9,9).

Resultatet går till fördelning och betalas ut

flera gånger per år i form av avräkningar till

upphovsmän, musikförlag och till motsva-

rande utländska organisationer. 

Avräkningen till utländska organisationer sker

samtidigt med avräkningen till Stimanslutna.

Avräkningarna återspeglar de intäkter som

musiken inbringat närmast föregående period.

Beloppet till fördelning, inklusive nationella

medel, ökade 2009 med 21,1% (3,2).

FÖrDELNING aV STIMS rESULTaT

2009

429,5

34,0

7,4

511,6

268,2

0,1

1 250,9

Avräknas för framföranderättigheter

Insatser för svensk musik

Stipendier

Avräkning för framförande i utlandet

Avräknas för mekaniseringsrättigheter

Skatt

Stims resultat före fördelning

2008

430,1

36,5

7,1

337,7

250,5

0,2

1 062,1

%

-0,1

-6,9

4,2

51,5

7,1

-36,3

17,8

STIMS rESULTaT FÖrE FÖrDELNING

Totalt resultat i mkr

2009

562,6

475,9

35,7

30,0

1 104,3

-121,6

982,7

268,2

1 250,9

Framförande i Sverige

Framförande i utlandet

Övrigt framförande i utlandet att 
fördela av Stim

Övriga intäkter

Summa intäkter för framförande

Rörelsekostnader

Till fördelning (inkl. nationella medel 
för framförande)

Fonogramlicensiering m.m.
i Sverige /utlandet

Stims resultat före fördelning

2008

514,0

315,2

22,5

52,3

904,0

-92,4

811,6

250,5

1 062,1

%

9,5

51,0

58,7

-42,6

22,2

31,6

21,1

7,1

17,8

RADIo oCh TV
22%

LIVE
8%

UTLAND
37%

FoNoGRAM
19%

Bakgrundsmusik 9%

Online och nya media 2%
Övriga intäkter 2%

Privatkopieringsersättning 1%

FÖRDELNINGEN AV INTÄKTER 2009

FINLAND
11,6%

SVERIGE
54,3% NoRGE

10%

DANMARK
14,4%

Baltikum 0,8%

Island 0,6%

Övrigt 8,3%

GEOGRAFISK FÖRDELNING
AV NCB-AVRÄKNINGEN 2009

rESULTaT FÖrE FÖrDELNING
Resultatet före fördelning ökade 2009 med 189 mkr 
(17,8%) jämfört med föregående år. 

Varav fonogramlicensiering

Mkr
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FraMFÖraNDEINTÄkTEr, Sverige
Framförandeintäkterna avseende Sverige ökade med 9,5%.

Bakgrund

Levande

Media

TV3, TV4 och MTV m.m.
retroaktiv ersättning
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aVrÄkNINGSUTVECkLING
Mekaniska rättigheter (NCB) till Sverige

Totalt resultat i mkr
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FraMFÖraNDErÄTTIGHETEr

Från svenska framförandeintäkter och Stims 

övriga intäkter och räntor görs ett avdrag för 

administrativa kostnader på 121,6 mkr (92,4).

Ersättningen för musik spelad i utlandet 

belastas inte med några administrativa 

avdrag i Stim.

Ett avdrag görs också för så kallade nationella 

medel på 34,0 mkr (36,5).

Till följd av detta minskas intäkterna som 

avser den svenska avräkningen med det så 

kallade allmänna avräkningsavdraget som 

2009 är 22,1% (22,8). Exklusive nationella 

medel är avdraget 16,3%.

Föreningsstämman fattar dessutom beslut 

om avsättning till årliga Stimstipendier. 

Summan uppgår till maximalt 3% av den

avräkning som fördelats till svenska rättig-

hetshavare. Stipendiesumman 2009 är

7,4 mkr (7,1).

Den summa som betalas ut påverkas dels av 

det allmänna avräkningsavdraget, dels av de 

fördelningsbeslut som tagits i Stims styrelse.

Som ett mått på effektivitet används 

internationellt mellan Stims motsvarande 

organisationer den så kallade administrativa 

omkostnadsprocenten som för Stim 2009

är 11,0% (10,2). Detta jämförelsetal visar

relationen mellan organisationens totala 

intäkter för framförande av musik i förhål-

lande till de administrativa kostnaderna för 

verksamheten. I kostnaderna ingår såväl 

kostnader som är relaterade till de anslutna 

medlemmarna som kostnader relaterade till 

licenstagarna.

Tillgängligt för avräkning för framförande-

intäkter inklusive nationella medel blir då 

982,7 mkr (811,6).

MEkaNISka rÄTTIGHETEr

Under 2009 ökade värdet av den totala musik-

försäljningen i Sverige med 10,2 procent. Den 

digitala musikförsäljningen fördubblades i 

det närmaste och de digitala musiktjänsterna 

svarar nu för 16,3 procent av Sveriges totala 

musikförsäljning. Nedladdningstjänsterna 

svarade för 53,9 procent av den digitala 

marknaden, streaming för 46,1 procent. 

Källa: Ifpi

Stims mekaniska rättigheter administreras av 

NCB, Nordisk Copyright Bureau i Köpenhamn. 

NCB administrerar även mekaniska rättig-

heter för Stims motsvarigheter i Norden och 

Baltikum.

Stim gör inga administrativa avdrag på de 

intäkter som kommer från NCB. Avdragen för

kostnader görs av NCB innan intäkterna kom-

mer till Stim för avräkning och utbetalning. 

Avdragen består av differentierade kommis-

sioner som fastställs dels i avtal med de stora 

musikförlagen dels av NCBs styrelse.

Kommissionsavdragen på de mekaniska 

rättigheterna är oberoende av variationer i 

intäkter och kostnader till skillnad från

Stims administrativa avdrag på framförande-

ersättningen.

Tillgängligt för avräkning för mekaniska 

rättigheter blir då 268,2 mkr (250,5).

FRAMFÖRANDE-
AVRÄKNING

SVERIGE, 2009 

Svensk musik, svenska upphovsmän och förlag, 36%

Utländsk musik, 39%

Utländsk musik, svenska subförlag, 25%

FraMFÖraNDEINTÄkTEr, utlandet
Framförandeintäkterna från utlandet fortsatte att öka. 
Ökningen blev 161 mkr (51%) jämfört med utfallet 2008.

Övrigt

Norden och Baltikum
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    Musikförlagen
                                                                     var redan från början   inbjudna
att komma med förslag
                                   och fick ställa krav när detväl fungerande
copyrightsystemet NordDoc byggdes.
       Både Stim och NCB
                                                        har alltid      varit mycket

 tillmötesgående
   när det gäller
          förlagens tekniska behov.”

KATARINA BÅNGSTAD BALENIUS, ADMINISTRATIVE MANAGER 
SONy/ATV MUSIC PUBLIShING SCANDINAVIA.
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aVrÄkNINGS-
oMrÅDE

bELoPPET
FÖrDELaS

ErSÄTTNINGEN
PÅVErkaS aV 
FraMFÖraNDETS/
VErkETS karakTÄr

INkaSSEraT
Mkr

TILL
FÖrDELNING
Mkr

rEDaN aVrÄk-
NaT UNDEr 
ÅrET
Mkr

% SVENSk 
MUSIk (musik 
av Stimanslutna 
upphovsmän)

% UTLÄNDSk 
MUSIk MED 
SVENSka 
FÖrLaGS-
rÄTTIGHETEr

% UTLÄNDSk 
MUSIk

koNSErTEr
av det allmänna 
subventionerade 
konserter med
seriös musik

totalt på områdets 
alla musikrapporter

gradering
stor/liten konsert

4,5 (4,6) 5,0 (6,6) 2,6 (3,6) 37 (33) 14 (14) 49 (53)

kYrkokoNSErTEr totalt på områdets 
alla musikrapporter

gradering 1,8 (1,7) 2,0 (2,4) 1,0 (1,2) 52 (52) 11 (9) 38 (39)

DaNS – DISkoTEk totalt på områdets 
statistiskt utvalda 
musikrapporter

gradering 7,9 (7,3) 6,2 (5,7) 3,4 (3,0) 28 (23) 28 (27) 43 (50)

aNNaN LEVaNDE 
MUSIk
konserter och övriga 
framföranden med 
rapportering

per musikrapport gradering musik-
rapporter med mer 
än 50% i gradering b 
eller högre

43,4 (49,1) 33,9 (38,3) 13,1 (14,8) 54 (58) 19 (17) 27 (25)

aNNaN LEVaNDE 
MUSIk UTaN
raPPorTErING

på underlag från om-
rådet levande musik 
med rapporter

enligt
analogiunderlag

49,5 (36,4) 38,6 (28,6) 6,6 (13,4) 60 (62) 14 (15) 25 (23)

TEaTErMUSIk totalt på områdets 
alla musikrapporter

gradering 1,3 (1,3) 1,0 (1,0) 0,4 (0,4) 30 (44) 26 (20) 44 (36)

bakGrUNDSMUSIk 
MED raPPorTEr
Företagsvideo/bild-
spel med och utan 
rapportering

per musikrapport 
respektive totalt
på områdets alla 
rapporter

gradering 1,5 (1,8) 1,2 (1,4) 0,3 (0,6) 45 (48) 19 (20) 36 (32)

bakGrUNDSMUSIk 
UTaN raPPorTErING

analogiunderlag       %
SVT 4,98
TV3 4,24
TV4 3,81

kanal 5 2,34
Canal+ 0,61
Film/tv 1,99
Sr – P1 0,38
Sr – P2 1,48

Sr – P3 10,36
Sr – P4 3,38

Sr – lokalradio 12,35
kommersiell radio 21,11

Närradio 1,63
Fonogram 31,34

enligt
analogiunderlag

119,5 (107,4) 93,3 (84,0) 45,7 (42,5) 35 (39) 26 (25) 38 (36)

SVErIGES raDIo totalt på områdets 
alla musikrapporter

gradering
live/grammofon

52,7 (43,9) 49,1 (34,3) 20,1 (18,5) 35 (33) 20 (20) 45 (47)

SVErIGES TELEVISIoN totalt på områdets 
alla musikrapporter

gradering
visuellt/bakgrund

62,9 (47,2) 38,8 (36,9) 23,2 (19,4) 39 (38) 20 (21) 41 (42)

koMMErSIELL raDIo totalt på områdets 
alla musikrapporter

gradering 23,9 (26,7) 18,7 (20,9) 8,6 (10,1) 29 (31) 32 (31) 40 (38)

koMMErSIELL TV totalt på områdets 
alla musikrapporter

gradering
visuellt/bakgrund

146,4 (150,8) 114,4 (118,0) 38,9 (38,1) 13 (17) 31 (31) 56 (52)

NÄrraDIo totalt på områdets ut-
valda musikrapporter 
resp. analogiunderlag 
från Sr, P4 lokalradio

gradering respektive 
analogiunderlag

2,7 (3,0) 2,1 (2,3) 0,9 (0,9) 40 (40) 24 (24) 35 (36)

bIoGraFEr per musiklista och film 16,7 (16,0) 13,0 (12,5) 6,5 (3,8) 22 (18) 23 (26) 55 (56)

oNLINE oCH
NYa MEDIEr

ringsignaler, rapporter,
streaming analogi-
underlag,
kommersiell radio, Sr

enligt
analogiunderlag

27,8 (16,9) 21,7 (13,2) 8,4 (7,4) 34 (34) 23 (29) 43 (37)

koMPENSaTIoN FÖr 
PrIVaTkoPIErING

analogiunderlag från 
NCbs fonogramavräk-
ning, nedladdning, 
Sr, tv

enligt
analogiunderlag

17,3 (28,2) 17,3 (28,2) 8,1 (14,0) 56 (59) 28 (26) 16 (15)

bIbLIoTEkSErSÄTTNING Statistik bibliotek 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 0,0 (0,0) 0 (98) 0 (2) 0 (0)

UTLaND 475,9 (315,2) 475,9 (315,2) 0,0 (251,2) 0 (41) 0 (58) 0 (1)

UTLaND FÖrDELaS 
aV STIM

35,7 (22,5) 35,7 (22,5 12,4 (17,6) 0 (23) 0 (38) 0 (39)

FoNoGraMaVrÄkNING 268,2 (250,6) 268,2 (250,6) 268,2 (250,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

aVrÄkNaS aVSEENDE INTÄkTEr 2009
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FÖrDELNING aV 
ErSÄTTNINGEN

FraMFÖraNDErÄTTIGHETEr

Fördelning mellan avräkningsområden

Efter att rörelsekostnader dragits av fördelas 

resultatet på olika avräkningsområden 

beroende på vilken typ av musik som spelats 

och var den spelats. Det tillgängliga beloppet 

för ett område är alltså det ekonomiska 

resultatet av Stims licensiering av musiken.

En grundläggande princip är att intäkterna 

från ett avräkningsområde ska betalas ut till 

de rättighetshavare vars musik spelats inom 

detta område.

Fördelning inom avräkningsområden

Det tillgängliga beloppet för ett avräknings-

område fördelas på områdets musikrapporter. 

Intäkterna från en rockkonsert eller en viskväll 

minus avräkningsavdraget fördelas på de verk 

som spelades vid tillfället. Vilka verk det rör 

sig om framgår av musikrapporten.

I vissa fall påverkas fördelningen av verkets 

gradering. Graderingen avspeglar verkets 

komplexitet och kan ge en uppräkning av 

det belopp som betalas ut med upp till tre 

gånger.

För områden där det saknas rapporter om 

vilken musik som spelats görs en så kallad 

analogifördelning. Denna fördelning innebär 

att avräkningsbeloppet för området levande 

musik utan rapporter fördelas på området 

levande musik med rapporter. Beloppet 

för området bakgrundsmusik fördelas på 

återanvända rapporter från andra områden 

enligt en fördelningsnyckel som grundar sig 

på musikundersökningar bland licenstagare 

inom bakgrundsmusikområdet. Nyckeln 

fastställs av Stims styrelse.

MEkaNISka rÄTTIGHETEr

Den totala ersättningen till samtliga rättig-

hetshavare på en cd-skiva är 9,009% av 

grossistpriset. För video, dvd, film och andra 

audiovisuella medier varierar ersättningen. 

När det gäller cd, dvd med flera är intäkterna 

knutna till antalet framställda och/eller 

antalet sålda exemplar.

Fördelningen på ett musikverk

Intäkterna minus kommissionen från exempel-

vis en skivproduktion fördelas på samtliga 

skyddade verk på skivan i proportion till 

verkens andel av skivans totala musiktid.

oNLINE oCH NYa MEDIa

Av ett konsumentpris för ett nedladdat musik-

verk i full längd får samtliga rättighetshavare 

till verket dela på cirka 8%.

Musikverken inom avräkningsområdet online

och nya media innehåller både framförande-

rättigheter och mekaniska rättigheter. För 

nedladdning i Norden är fördelningen tills 

vidare 70% mekaniska rättigheter och 30% 

framföranderättigheter.

För streaming är fördelningen 30% mekaniska

rättigheter och 70% framföranderättigheter.

Fördelning inom ett musikverk 

Ett musikverk kan ha en eller flera upphovs-

män och ett antal olika musikförlag kan vara 

inblandade. Antalet rättighetshavare med 

ekonomisk andel i musikverket kan ibland 

uppgå till tio-femton eller fler. Dessa ska dela 

på den ersättning som tillfaller musikverket 

enligt fördelningsreglerna för framförande 

av musik fastställda av Stims styrelse.
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MEDarbETarNa oCH 
orGaNISaTIoNEN

Stim verkar i en ständigt föränderlig omvärld. 

Nya förutsättningar för den kollektiva licensi-

eringen i Europa, strukturomvandlingar i 

musikbranschen och avskiljande av olika delar

av Stims verksamhet i nya bolag har medfört 

att det dagliga arbetet påverkats och 

förändrats. Medarbetarna står inför stora 

utmaningar som kräver både förstärkt och

ny kompetens. 

I centrum står upphovsmännen och musik-

förlagen, något som präglar både medarbe-

tarnas engagemang och företagskulturen. 

Verksamheten ska uppfattas som enkel, öppen

och effektiv. Arbetet ska bedrivas med hög 

professionalitet och medarbetarna ska vilja 

och få möjlighet att utvecklas och förbättras 

i sin yrkesroll. Utgångspunkten är att varje 

medarbetare är en viktig ambassadör för 

Stim. Därför har Stim under året framförallt 

satsat på kompetensutveckling och varje 

medarbetare har tillförsäkrats möjlighet till 

utveckling.  

Arbetsmiljöarbetet på Stim ska ge förutsätt-

ningar för ett positivt arbetsklimat och en god

arbetsmiljö. Den senaste medarbetarunder-

sökningen visar att Stimmedarbetaren trivs

och att man anser att Stim värnar om sin

personal. Som stöd i det löpande arbetsmiljö-

arbetet finns en tydlig policy och ansvaret för

arbetsmiljöfrågorna är delegerat till 

närmaste chef.

Stims arbetsfält har under året legat i fokus

i media. Nya lagliga streaming- och nedladd-

ningstjänster har tillkommit men den 

omfattande illegala fildelningen fortsätter. 

Även upphovsrätten som sådan debatteras. 

Insatser har gjorts för att stärka Stims 

varumärke.

Ett varumärkesarbete har genomförts som

resulterat i en ny visuell identitet med utgångs-

punkt i enkelhet, öppenhet och effektivitet. 

En vitaliserad logotyp har lanserats och Stims 

färg har ändrats från blågul till röd. Stims 

webbplats har utvecklats och anpassats till 

den nya grafiska profilen.

STIM
VD Kenth Muldin

STIM/
Fastighets ab

CEE Services ab
VD Magnus Boström

ICE
International
Copyright
Enterprise
Samägt med brittiska 
PRS for Music.
VD Chris Gardner

NCb
Nordisk
Copyright
bureau
Samägt med de nordiska
motsvarigheterna till Stim. 
Beläget i Köpenhamn
VD Karsten Dyhrberg Nielsen

Svensk Musik
Swedmic ab
VD Stina Westerberg

INTrESSEorGaNISaTIoNEr

koNCErNEN

MEDELTaLET aNSTÄLLDa I STIM

Sjukfrånvaro

Kvinnor

5

44,9

Män

4

45,4

Totalt

9

45

Ledningsgruppen inklusive vd

Medelålder

77

1,70%

STYrELSE STIM

VD

MEDIa VICE VD

FÖrSÄLjNING
Kundservice

koMMUNIkaTIoN

koNSErT

MEDLEMSSErVICE
Service och ansluting

FINaNS
Kontor och fastighetsservice

jUrIDIk

koMMUNIkaTIoNSCHEF

PErSoNaL
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aNSLUTNa oCH MEDLEMMar

61 708 (58 669) var Stimanslutna vid ut-

gången av året varav 2 654 (2 569) musik-

förlag. 59 054 (56 100) är Stimanslutna upp-

hovsmän varav 47 128 är män och  10 987

kvinnor. 3 090 (2 557) blev nyanslutna

under året varav 91 (105) musikförlag. 

Upphovsmän till musik – musikskapare, text-

författare, bearbetare – och musikförlag kan 

ansluta sig till Stim. Rättighetshavare, den som

äger rättigheter, är det samlande begreppet. 

Anslutningen innebär att rättighetshavaren 

ger Stim i uppdrag att bevaka hans eller

hennes ekonomiska rättigheter. Anslutningen 

är kostnadsfri. Stims administrativa kostnader,

inklusive kostnader för licensiering, dras

av från den utbetalade ersättningen till rättig-

hetshavarna.

Medlemskap i den ekonomiska föreningen 

Stim och därmed rösträtt på föreningsstäm-

man kan upphovsmän och musikförlag

ansöka om hos Stims styrelse. För att bli röst-

berättigad medlem ska man vara aktivt

verksam och ha haft avräkningar de senaste 

fem åren. 448 (446) var vid utgången av året 

röstberättigade medlemmar.

MUSIkVErkEN 

I januari 2010 driftsattes ICE system för hante-

ring av musikverkens dokumentation. Doku-

mentationen av ett musikverk innehåller

verkets titel och uppgifter om upphovsmän

och musikförlag och deras ekonomiska ande-

lar i verket för olika tider och territorier.

ICE, International Copyright Enterprise, bildades

2007 tillsammans med Stims engelska mot-

svarighet PRS for Music som ett fristående 

kommersiellt aktiebolag. huvuduppgiften 

för ICE är att på uppdrag av Stim och PRS 

for Music administrera de datavolymer som 

krävs för att kunna betala ut den ekonomiska 

ersättningen individuellt till upphovsmännen, 

musikförlagen och till Stims motsvarigheter 

runt om i världen när musikverken spelas,

spelas in, streamas eller lagligt laddas ned.

Den första uppgiften för ICE var att utveckla 

systemet för hantering av dokumentationen

av musikverken. Detta kommer att följas av 

utvecklingen av ett nytt system för hantering 

av musikrapporter och ett nytt system för 

utbetalningar – avräkningar.

10 475 659 var det totala antalet musikverk 

i ICE-databasen vid årets slut då Stims verk-

databas slogs samman med PRS for Musics 

verkdatabas. 

952 365 (880 168) verk i verkdatabasen har 

minst en Stimansluten upphovsman. 

50 329 (59 623) var nyanmälda Stimverk. 

Alla anmälningar av verk sker online via

www.stim.se.

aVrÄkNING – UTbETaLNING

528 613 (471 067) musikverk, svenska och 

utländska, fick utbetalning under året.

13 578 308 (9 582 907) poster bearbetades

för att kunna avräkna dessa musikverk.

Det stora antalet bearbetade poster i förhål-

lande till antalet avräknade verk beror på att 

varje verk innehåller ett antal olika rättighets-

havare som har ekonomisk andel i verket, 

upp till tio till femton eller fler. Andelarna 

skiljer sig också för varje verk om det är fram-

föranderättigheter eller mekaniska rättigheter.

Rättighetshavarna till ett verk kan tillhöra olika

organisationer i världen. När det gäller musik-

förlag köps och säljs musikverk i kataloger och

hela eller delar av musikverk byter ägare för 

olika tidsperioder och territorier.

181 484 (161 522) rättighetshavare – upphovs-

män och musikförlag – fick avräkning från 

Stim under året.

143 477 (125 050) var utländska rättighets-

havare, vilket motsvarar 79 (77) procent. 

38 007 (36 472) var Stimanslutna rättighets-

havare, vilket motsvarar 21 (23) procent, 

varav 25 169 (23 374) var upphovsmän. Av 

dessa upphovsmän fick 4 446 (4 327) mellan 

1 000 och 5 000 kr, 3 277 (4 223) mellan

5 000 och 50 000 kr samt 93 (89) mer än 

500 000 kr.

Alla avräkningshandlingar presenteras för

rättighetshavarna online på www.stim.se.

MEDLEMMarNa
oCH MUSIkVErkEN
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        Stim är 

öppet    och välkomnande.
                                 Mina utländskakollegor
tror mig knappt
när jag beskriver hur väl vårtsamarbete
               
                   fungerar.
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Finland
Danmark
Island
Norge
Estland
Lettland
Litauen
S:a Norden
och baltikum

Belgien
Frankrike
Grekland
Irland
Israel
Italien
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Slovakien
Spanien
Storbritannien
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike
S:a övriga Europa

Argentina
Australien
Brasilien
hong-Kong
Japan
Kanada
Korea
Mexico
Singapore
Sydafrika
USA
Övriga
S:a övriga världen

ToTaLT

5 822
8 430

352
5 502

147
128

15

20 396

550
9 844

155
1 353

80
2 828
19 165

11
47

137
346
836

46
1 381

57 005
203

8 299
145
972

103 404

63
3 058

342
44

584
3 794

24
46

0
118

92 833
844

101 751

225 551

76 300
179 866

4 917
46 261

4 574
2 526
3 997

318 442

0

0

318 442

14 141
22 316

354
12 697

538
298
509

50 852

3 149
14 813
1 057

2 964
227

4 199
6 025
3 807

666
1 125
949

4 134
486

5 557
23 039

721
19 349

1 587
2 954

96 808

455
5 486
1 681

273
7 547
2 931

600
261
351

1 099
23 285

1 556
45 524

193 184

90 441
202 182

5 271
58 958

5 112
2 824
4 506

369 294

3 149
14 813
1 057

2 964
227

4 199
6 025
3 807

666
1 125
949

4 134
486

5 557
23 039

721
19 349

1 587
2 954

96 808

455
5 486
1 681

273
7 547
2 931

600
261
351

1 099
23 285

1 556
45 524

511 625

STIMS bETaLNINGSFÖrHÅLLaNDE MED
MoTSVaraNDE UTLÄNDSka

orGaNISaTIoNEr 2009

Totalt från 
utlandet

varav intäkter 
för svensk musik

i utlandet

varav subförlags-
intäkter för

utländsk musik
 till

utlandet

2009 (tkr)

STIMS bETaLNINGSFÖrHÅLLaNDE MED
MoTSVaraNDE UTLÄNDSka

orGaNISaTIoNEr 2008

Finland
Danmark
Island
Norge
Estland
Lettland
Litauen
S:a Norden
och baltikum

Belgien
Frankrike
Grekland
Irland
Israel
Italien
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Slovakien
Spanien
Storbritannien
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike
S:a övriga Europa

Argentina
Australien
Brasilien
hong-Kong
Japan
Kanada
Korea
Mexico
Singapore
Sydafrika
USA
Övriga
S:a övriga världen

ToTaLT

4 795
8 418

666
4 169

170
55
20

18 292

1 140
13 589

266
867

65
2 244
7 582

1
62
95

825
1 946

69
1 388

49 804
286

9 529
63

1 190
91 013

163
3 013

483
23

619
3 843

16
100

3
148

89 266
1 635

99 312

208 617

66 719
79 331
2 402
41 671
2 301
3 510
3 487

199 420

0

0

199 420

11 994
11 362

107
13 198

304
466
372

37 803

2 815
6 971

912
1 633

154
3 705
4 393
3 268

180
1 578
846

1 907
366

3 974
17 473

521
17 808

940
2 709
72 151

261
2 695

927
167

5 850
1 527

377
311
163
741

14 035
1 312

28 365

138 319

78 713
90 692

2 509
54 869

2 605
3 976
3 859

237 222

2 815
6 971

912
1 633

154
3 705
4 393
3 268

180
1 578
846

1 907
366

3 974 
17 473

521
17 808

940
2 709
72 151

261
2 695

927
167

5 850
1 527

377
311
163
741

14 035
1 312

28 365

337 738

Totalt från 
utlandet

varav intäkter 
för svensk musik

i utlandet

varav subförlags-
intäkter för

utländsk musik
 till

utlandet

2008 (tkr)

PENGar TILL oCH FrÅN UTLaNDET

När musikverk med Stimanslutna rättighets-

havare spelas i utlandet inkasserar respektive 

utländsk motsvarighet till Stim ersättningen 

och skickar pengar och information om 

spelningen till Stim för utbetalning i Stims så 

kallade utlandsavräkning. Så snart pengarna 

når Stim betalas de ut utan att Stim gör 

något administrativt avdrag.

Stim inkasserar för icke Stimanslutna rättig-

hetshavare i Sverige och skickar information 

om verken tillsammans med pengarna till

den organisation som Stim fått uppgift om 

representerar rättigheterna.

För att pengarna ska kunna skickas till rätt 

mottagare krävs exakt information om musik-

verket. Information måste finnas om de eko-

nomiska andelarna rättighetshavarna har i 

verket och om vilken organisation som, vid 

det tillfälle verket framfördes, representerar 

ägarna eller delägarna i musikverket.

En stor del av intäkterna från utlandet kommer

för verk som är skrivna av Stimanslutna upp-

hovsmän och är framförda av både svenska 

och utländska artister.

I de intäkter från utlandet som kommer från

Norden och Baltikum ingår ekonomiska an-

delar i utländsk repertoar som innehas av

musikförlag som är Stimanslutna. Dessa an-

delar motsvarar 86,2% av de totala utlands-

intäkterna från Norden och Baltikum. Detta 

medför att enbart 37,8% av Stims totala in-

täkter från utlandet är ersättning för "svensk 

musik", det vill säga musik av Stimanslutna 

upphovsmän.

TIo-I-ToPP MEST SPELaDE I UTLaNDET (MED MINST EN STIMaNSLUTEN UPPHoVSMaN)
TITEL UPPHoVSMÄN arTIST

M. MARTIN, A. B. MooR (BMI) J. SChUSTER

A. BhAGAVAN, N. & J. VoN DER BURG

M. MARTIN, L. GoTTwALD (ASCAP), S. SoLoMoN (BMI)

C. KARLSSoN, P. wINNBERG, K. ÅhLUND

B. ANDERSSoN, B. ULVAEUS (BUMA), S. ANDERSoN

A.B. MooRE (BMI), L. GoTTwALD (ASCAP), M. MARTIN

C. DENNIS (PRS), L. GoTTwALD (ASCAP), M. MARTIN, K. PERRy (PRS)

L. GoTTwALD (ASCAP), K. PERRy (PRS), M. MARTIN

E. PRyDz

B. ANDERSSoN, B. ULVAEUS (BUMA), S. ANDERSoN

PINk

SEPTEMbEr

DaUGHTrY

brITNEY SPEarS

abba

PINk

kaTE PErrY

kaTE PErrY

ErIC PrYDz

abba

So WHaT

CrY For YoU

FEELS LIkE ToNIGHT

PIECE oF ME

DaNCING QUEEN

WHo kNEW

I kISSED a GIrL

HoT N CoLD

PjaNoo

MaMMa MIa
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                                                                   för trevligt bemötande

             genom åren!

                   ”Tack tillStims personal
SOFIA KARLSSON, UPPhOVSMAN
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MEDIa

PUbLIC SErVICE

Avser Sveriges Radio (SR), Sveriges Television 

(SVT), Utbildningsradion (UR)

Licensiering

Det sammanhållna avtalet för hela public 

serviceområdet löpte ut 31 december 2009 

och överfördes på respektive SR, SVT och UR.

Under året sade Stim upp avtalet med SVT. 

SVT och Stim kom i december överens om ett

nytt treårigt avtal. Avtalet omfattar SVTs

samtliga kanaler som SVT1, SVT2, Barnkanalen,

Kunskapskanalen och SVT24. Ersättningen 

till Stim bygger på musikmängd och faktiskt 

tittande. SVT betalar kvartalsvis a conto 

baserat på senaste årsavstämning avseende 

mängd musik och faktiskt tittande.

Separat avtal tecknades för svt.se, SVT-Play/

SVT-Prima med flera. Överenskommelse 

träffades också om förhöjt fast belopp för de 

första två årens internetsändningar. Den nya 

tariffen innebär höga krav på hur musik-

mängden mäts. SVT och Stim har bildat en 

gemensam arbetsgrupp som ska ta fram ett 

väl fungerande rapporteringssystem med 

interna kontrollstationer. Målsättningen är 

att få en så heltäckande musikrapportering 

som möjligt. SR sade upp avtalet innan årets 

utgång. Förhandlingar inleddes och SRs till-

stånd att spela musik förlängdes ett halvår.

Utbildningsradion, UR, består av både radio 

och tv och sänder i SVTs och SRs kanaler. 

Därför ingår URs sändningar i avtalen med 

SVT respektive SR. Separat avtal med UR finns 

dock vad avser ur.se.

Avräkning - utbetalning

Utbetalningen till musikens upphovsmän och

musikförlagen grundar sig på exakt

rapportering av vilken musik som spelats. 

Närmare hundra procent av musiken som 

spelas i SRs alla kanaler rapporteras. Sedan

1960-talet har musikrapporteringen från SR 

och SVT skett i det närmaste automatiskt från 

dator till dator. Musikverken kopplas ihop 

med den detaljerade informationen i Stims 

databaser om musikens rättighetshavare och 

deras, vid speltillfället, relevanta ekonomiska 

andelar i musikverken. Detta sker genom 

matchningar av nummer, titlar och artister 

med ett minimum av manuella insatser. 

Utbetalningarna sker därefter individuellt 

till svenska och utländska rättighetshavare 

via deras respektive organisationer runt om 

i världen.

Exempel:

En låt som är tre minuter lång och som spelas

i någon av riksradions kanaler ger upphovs-

män och musikförlag cirka 125 kr att dela på 

för radiosändningen.

En låt som är tre minuter lång och spelas i P4 

lokalradio ger upphovsmän och musikförlag 

cirka 5 kr att dela på för radiosändningen.

En låt som är tre minuter lång och spelas i 

SVT ger upphovsmän och musikförlag cirka 

900 kr att dela på för tv-sändningen. 

koMMErSIELL TELEVISIoN

TV3, TV4 och Kanal 5 tappar tittare till de 

så kallade nischkanalerna av vilka de mest 

framgångsrika ägs av TV3, TV4 och Kanal 5 

själva. Tittandet på de egna kanalerna TV6, 

TV4+ och Kanal 9, som numera är breda 

underhållningskanaler, forsätter att öka.

TV3, TV4 oCh KANAL 5

Licensiering

Marknadsdomstolen vände sig i december 

2006 till EG-domstolen i Luxemburg med en 

begäran om ett förhandsavgörande. I det 

förhandsavgörande som kom i december 

2008 fastslogs bland annat att en royalty-

tariff, en procentsats av de kommersiella 

bolagens intäkter, inte är olaglig såvida 

procentens storlek tar hänsyn till mängden 

spelad musik.

Före utgången av 2009 hade inga avtal 

ingåtts. Alla tre kanalerna har under 2009 

betalat avräkningsbara a contobelopp kvartals-

vis på samma nivå som 2008. Efter nästan 

sex år utan giltigt avtal ingicks den 19 mars 

2010 ett treårigt avtal mellan Stim och TV4-

gruppen inklusive nischkanalerna. Den 26 mars

ingicks ett treårigt avtal även med Kanal 5 in-

klusive Kanal 9. Dessutom förlikades parterna

i båda avtalen om den retroaktiva ersätt-

ningen för 2004–2009. Målet i Marknads-

domstolen är återkallat av tv-bolagen. 

ÖVRIG KoMMERSIELL TV

Licensiering

Kabeloperatörerna är i lagens mening formellt

ansvariga när det gäller utländsk tv som sprids

via kabel. Stim har dock direktavtal å kabel-

operatörernas vägnar med de flesta utländska

programbolag vars program sprids via kabel 

i Sverige.

Copyswede samordnar förhandlingar och 

avtal på vissa delar av upphovsrättsområdet. 

Samtliga rättigheter inklusive musikrättig-

heterna licensieras normalt av Copyswede 

om det finns andra rättigheter som ska lösas 

förutom musikrättigheterna.

Se vidare www.copyswede.se.

När hushållen tar emot utländska kanaler 

direkt i egen parabol, Direct To home, DTh, 

licensieras dessa av Stims motsvarighet i 

sändarlandet.

Avräkning – utbetalning

hur spelad musik ska rapporteras är en viktig 

del av avtalsuppgörelserna. Rapporterna är 

TIo-I-ToPP MEST SPELaDE UTLÄNDSka VErk I Sr
(mer än 1 400 spelningar) *Nadir ”RedOne” Khayat har flyttat från Sverige till USA och lämnade Stim vid halvårsskiftet 2009.

TITEL UPPHoVSMÄN arTIST

T. GAD, B.C.  JEAN

B. FLowERS, D. KEUNING, M. SToERMER, R. VANNUCCI

G. BERRyMAN, J. BUCKLAND, w. ChAMPIoN, C. MARTIN

M. ERIKSEN, T. hERMANSEN, A. GoSEIN, I. DENCh

A. MACDoNALD

REDoNE*, LADy GAGA

P. wILLIAMS, S. KNowLES

E. NURI, R. JERKINS, V. hoRN, E. BoGART, D. QUINoNES

J. JoNES, B. SEALS, C. BRowN, A. MERRITT, R. ALLEN

REDoNE*, AKoN, LADy GAGA

bEYoNCE

THE kILLErS

CoLDPLaY

jorDIN SParkS

aMY MaCDoNaLD

LaDY GaGa

SoLaNGE

braNDY

CHrIS broWN

LaDY GaGa

IF I WErE a boY

HUMaN

VIVa La VIDa

TaTToo

THIS IS THE LIFE

PokEr FaCE

I DECIDED

rIGHT HErE (DEParTED) 

ForEVEr

jUST DaNCE

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

TIo-I-ToPP MEST SPELaDE SVENSka VErk I Sr MED MINST EN STIMaNSLUTEN UPPHoVSMaN
(mer än 1 300 spelningar)

TITEL UPPHoVSMÄN arTIST

M. zITRoN, P. KAMUSEwU oLoFSSoN, J. wETTERBERG

C. DENNIS (PRS), L. GoTTwALD (ASCAP), M. MARTIN, K. PERRy (PRS) 

J. ELoFSSoN, A. CARLSSoN

F. KEMPE, M. ERNMAN

P. ANDERSSoN

N. FRISK, N. PERSSoN, N. LARSoN

M. MALMGREN, M. SChUBERT, B. SUNDSTRÖM, F. DAhL

J. BEJERhoLM, R. UhLMANN, M. TAVAhEN, M FL

P. BERGGREN, C. wALz, o. oLSoN

o. LINNRoS, V. MAGGIo

PaULINE

kaTE PErrY

kEVIN borG

MaLENa ErNMaN

PErNILLa aNDErSSoN

a CaMP

bo kaSPErS orkESTEr

araSH, FEaT. rEbECCa

CHrISTIaN WaLz

VEroNICa MaGGIo

GIVE ME a CaLL

I kISSED a GIrL

WITH EVErY bIT oF ME

La VoIx

joHNNY CaSH oCH NINa P.

STroNGEr THaN jESUS

INNaN aLLT FÖrSVINNEr

SUDDENLY 

WHaT’S YoUr NaME

17 År

1
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5

6

7

8

9

10

    Vilken koll
                               ni har!

TORGNy SÖDERBERG, UPPhOVSMAN
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underlag för den individuella utbetalningen 

till upphovsmännen och musikförlagen, både 

svenska och utländska. Antal timmar spelad 

musik är dessutom en av parametrarna när 

ersättningen till Stim ska beräknas.

Utländska kanaler sprids över flera länder och

det är en uppgift för Stims motsvarigheter 

i sändarlandet att samla in musikrapporter.

Ersättningen fördelas enligt de fördelnings-

regler som gäller för organisationen i sändar-

landet. organisationen identifierar rapporter 

om Stimanslutnas musik som skickas till Stim

tillsammans med ersättningen. Stims utbe-

talning till upphovsmän och musikförlag sker 

i utlandsavräkningen.

När det gäller TV3 Sverige och Kanal 5 som 

sänds från Storbritannien men enbart till 

svenska tittare finns en överenskommelse med

Stims motsvarighet i Storbritannien. Stim 

samlar in musikrapporterna och fördelningen

av ersättningen sker enligt Stims fördelnings-

regler.

koMMErSIELL raDIo

Licensiering

Det totala radiolyssnandet är relativt stabilt

jämfört med föregående år. Sex miljoner 

lyssnar på radio varje dag minst fem minuter

och den genomsnittliga lyssnartiden är cirka

tre timmar och tjugo minuter enligt orvestos

mätningar. De två stora kommersiella aktö-

rerna är MTG Radio och SBS Radio som 

sammanlagt omfattar ett åttiotal stationer. 

Vid årsskiftet 2008/2009 övertog SBS Radio 

nio Rix FM-stationer som tidigare drivits av 

MTG Radio men ägts av Stampen. Trots detta 

har SBS Radio endast lyckats öka sitt antal 

lyssnare marginellt. I stället har SR vunnit allt 

fler lyssnare. 

Avtalsvillkoren förhandlas fram mellan Stim 

och reklamradiobranschen och bygger på sta-

tionernas intäkter, musiktid och antal lyssnare. 

Avräkning – utbetalning

Med en knapptryckning överförs den fullstän-

diga rapporten om vilken musik som spelats

från stationens produktionssystem till Stim.

Närmare hundra procent av den kommersiella

radions  miljontals spelningar avräknas exakt

utan manuell bearbetning till upphovsmännen

och musikförlagen i Sverige och i utlandet. 

Lösningen är unik i världen.

Exempel:

En låt som är tre minuter lång och spelas i 

någon av de kommersiella radiokanalerna ger

cirka 3 kr för upphovsmän och musikförlag 

att dela på.

NÄrraDIo

Licensiering

Avtalet baserar sig på antal musiktimmar och 

antal möjliga lyssnare. om stationen har

reklamintäkter baseras avgiften på en procent-

sats av reklamintäkterna. Avtalet bygger på 

förhandlingar med branschorganisationerna 

Närradions Riksorganisation, NRo, och 

Sveriges Närradioförbund. Stim har avtal 

med drygt 150 närradioföreningar. 

Avräkning - utbetalning

Utbetalningen från närradion sker med hjälp 

av så kallat analogiunderlag. Musikrapporter 

från SR återanvänds.

bIoGraFEr

Licensiering

Efter många år av fallande intäkter steg intäk-

terna för biljettförsäljningen 2009 med mer 

än tjugo procent jämfört med föregående år. 

Under det senaste årtiondet överträffades 

årets försäljning endast av 2003 då trilogin 

Sagan om Ringen lockade miljontals bio-

besökare. Svensk film hade ett mycket fram-

gångsrikt år och står för drygt fem miljoner 

sålda biljetter eller drygt 32 procent av bio-

intäkterna, den högsta andelen sedan 1970-

talet. Millennium-trilogin hade vid årets slut 

redan setts av mer än en miljon besökare i 

Sverige trots att den tredje delen, Luftslottet 

som sprängdes, hade premiär först i slutet av 

november. 

Stim förnyade under året sitt mångåriga avtal

med Sveriges Biografägarförbund. huvud-

tariffen är 1 procent av biljettbruttointäkterna. 

Detta gäller biografer som har minst fem 

föreställningar per vecka. 

Avräkning – utbetalning

Licensintäkterna från bio fördelas mellan

filmer som haft mer än 20 tkr i biljettintäkter

under ett kvartal. Storleken på biljettintäkterna

för en film i förhållande till alla filmer under 

samma period är styrande för filmens andel 

i fördelningen. 

Music-cue-sheets är speciella standardiserade 

musiklistor där informationen om musikens 

upphovsmän anges. Många spelfilmer visas 

både på bio och i en mängd tv-kanaler runt 

om i världen.

Stim använder ett internationellt filmindex 

där det anges vilken av Stims internationella 

motsvarigheter som har uppgifter om film-

musiken. Norden har ett gemensamt film-

register där filmen registreras där den först 

har premiär. På så sätt finns informationen 

tillgänglig i alla nordiska länder samtidigt. 

Utbetalningen till upphovsmännen och musik-

förlagen sker varje kvartal.
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TIo-I-ToPP MEST SPELaDE UTLÄNDSka VErk I koMMErSIELL LokaLraDIo
(mer än 60 000 spelningar) *Nadir ”RedOne” Khayat har flyttat från Sverige till USA och lämnade Stim vid halvårsskiftet 2009.

TITEL UPPHoVSMÄN arTIST

J. MRAz

A. MACDoNALD

R. PEAKE, C. & M. KRoEGER, D. ADAIR

G. BERRyMAN, J. BUCKLAND, w. ChAMPIoN, C. MARTIN

REDoNE*, LADy GAGA

S. BooKER, A. DUFFy

M. CRAIG

R. PEAKE, C. KRoEGER, J. MoI

T. GAD, B. C. JEAN

L. MARINELL, E. KING, G. RoSSINGToN, R. RITChIE, M. ShAFER, M FL 

jaSoN Mraz

aMY MaCDoNaLD

NICkELbaCk

CoLDPLaY

LaDY GaGa

DUFFY

MarIa HaUkaS STorENG

NICkELbaCk

bEYoNCE

kID roCk

I´M YoUrS

THIS IS THE LIFE

roCk STar

VIVa La VIDa

PokEr FaCE

MErCY

HoLD oN bE STroNG

GoTTa bE SoMEboDY

IF I WErE a boY

aLL SUMMEr LoNG
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TIo-I-ToPP MEST SPELaDE SVENSka VErk I koMMErSIELL LokaLraDIo
(mer än 40 000 spelningar)

TITEL UPPHoVSMÄN arTIST

P. FRISK, T. wALLIN, R. PETTERSSoN, F. PÅLSSoN, K. SÖDERSTRÖM, M. LARSSoN

M. MARTIN, A. B.  MooRE (BMI), J. SChUSTER

C. DENNIS, L. GoTTwALD (ASCAP), M. MARTIN, K. PERRy (PRS)

M. MARTIN, L. GoTTwALD (ASCAP), K. PERRy (PRS)

P. FRISK, T. wALLIN, R. PETTERSSoN, F. PÅLSSoN, K. SÖDERSTRÖM, M. LARSSoN

F. KEMPE, S. FINER

S. DIAMoND, A. hANSSoN

A. hANSSoN, M. SANDéN, A. LUNDSTEDT, L. hEDLUND, T. MERKEL

T. NILSSoN, J. MyRIN

h. wIKSTRÖM, F. KEMPE, M. SAhLéN zELMERLÖw

TakIDa

PINk

kaTE PErrY

kaTE PErrY

TakIDa

SaraH DaWN FINEr

aGNES

aLCazar

oLa

MÅNS zELMErLÖW

CUrLY SUE

So WHaT

I kISSED a GIrL

HoT N CoLD

HaNDLakE VILLaGE

MoVING oN

oN aND oN

STaY THE NIGHT

FEELGooD

HoPE aND GLorY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tagit initiativ
                                                  till lösningar som förenklar för

både rättighetshavare
                 och kunder.

           ”För mig är Stim 
pålitligt, välskött och proaktivt. 
                                                             Stim har, i dessa

          förändringens tider,

CONNy DANEPALM, hEAD OF PUBLIShING, LIONhEART MUSIC AB
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oNLINE oCH NYa MEDIa

Licensiering

EURoPEISKA KoMMISSIoNEN

I enlighet med Europeiska kommissionens 

beslut i juli 2008 har Stim under året omför-

handlat och tecknat nya ömsesidighetsavtal 

med de flesta motsvarande organisationer 

inom den Europeiska unionen. 

Kommissionens beslut innebar att en översyn 

av avtalens territoriella restriktioner skulle 

genomföras. För konkurrensdirektoratet var

utgångspunkten att de ömsesidiga avtalen 

enbart skulle vara bilaterala och inte sam-

ordnade. Stims utgångspunkt var att avtalen

skulle vara mer öppna för pan-europeisk 

licensiering men med möjlighet att kontrollera

att en negativ prisspiral på upphovsrättigheter

inte uppstår i den nya konkurrenssituationen.

Stim har dock tillsammans med ett antal

andra motsvarande europeiska organisa-

tioner överklagat Kommissionens beslut till 

Europeiska domstolen i Luxemburg.

Neelie Kroes, kommissionär vid Kommissionens

konkurrensenhet, inbjöd till online Round-

table on Music med syftet att förbättra möjlig-

heterna för europeiska musikkonsumenter. 

Stim var en av de inbjudna tillsammans med 

Amazon, Beuc, EMI, Universal, iTunes, Nokia, 

brittiska PRS for Music och franska Sacem. 

En arbetsgrupp med Stim som deltagare 

bildades för att fortsätta diskussionerna om 

en global repertoardatabas.

Stim deltog även i Cisacs arbetsgrupp för on-

linefrågor med målet att återskapa en one-

stop-shop för rättighetsklarering. Cisac är

upphovsrättsorganisationernas internationella

organ. Kommissionens direktorat för inre 

marknaden och för media- och telekomfrågor 

publicerade i oktober ett dokument öppet för

konsultation, Creative Content in a European 

Digital Single Market: Challenges for the

Future. I Stims skriftliga kommentar beskrevs

bland annat den multiterritoriella repertoar-

databasen ICE som utvecklats gemensamt

med brittiska PRS for Music och som drift-

sattes i januari 2010. Dessutom underströks

de alltmer ökande problemen med den 

fragmentiserade rättighetssituationen i Europa

och behovet av att återgå till den tidigare 

möjligheten till one-stop-shop. Stim framhöll

i sin skriftliga kommentar Nordic Cooperation 

Model som mottagits positivt vid en presen-

tation för konkurrensdirektoratet och som 

täcker åtta länder, i det närmaste en tredjedel 

av EU och Efta.

MULTITERRIToRIELL LICENSIERING 

Året har präglats av att den som behöver en

licens som täcker världsrepertoaren för musik-

service på nätet står inför situationen att

rättigheterna är spridda på olika organisa-

tioner och samarbetsprojekt exklusivt eller 

icke-exklusivt för ett eller flera territorier. 

Tillbakadragandet av rättigheter inleddes av

de stora musikförlagen och följdes under 2009

av allt fler independentförlag med så kallade

carve-outs ur de rättigheter de tidigare

placerat hos de europeiska upphovsrätts-

organisationerna.  

Redan i januari 2007 drog EMI Music Publi-

shing tillbaka sina anglo-amerikanska rättig-

heter för licensiering online och bildade

tillsammans med tyska Gema och brittiska

PRS for Music CELAS, Centralised European

Licensing and Administrative Service. Även

EMI Music Publishings rättigheter för latin-

amerikansk repertoar återtogs under 2009

från upphovsrättsorganisationerna i Europa 

och placerades hos spanska SGAE för gräns-

överskridande licensiering i Europa. 

Universal Music Publishing Group inledde ett 

gränsöverskridande licensieringssamarbete 

med franska Sacem för Universal Music 

Publishing Groups angloamerikanska rättig-

heter i januari 2008 kallat DEAL, Direct 

European Administration and Licensing. 

Peermusic ingick samma månad ett licensi-

eringsavtal med brittiska PRS for Music och

spanska SGAE om Peermusics anglo-ameri-

kanska och latinamerikanska repertoar.

harmonia är ett projekt mellan spanska SGAE,

italienska SIAE och franska Sacem. Avsikten är

att samarbeta om gränsöverskridande licensi-

ering av sydeuropeisk och latin-amerikansk 

repertoar i Europa.

Sony/ATV Music Publishing har ingått ett avtal

om gränsöverskridande licensiering med tyska

Gema för deras anglo-amerikanska rättigheter,

kallat PEACoL, Pan-European Central online 

Licensing. För deras latinamerikanska rättig-

heter har de ingått avtal med spanska SGAE.

Stim inledde i januari 2008 ett gränsöver-

skridande licensieringssamarbete med 

warner/Chappell Music och deras anglo-

amerikanska rättigheter, kallat PEDL, 

Pan-European Digital Licensing, till vilket 

de franska, holländska, belgiska och tyska 

organisationerna har anslutit sig. Stim har 

därefter tecknat pan-europeiska licenser för 

PEDL-repertoaren med Spotify och 7Digital.

Under 2009 tecknade Stim tillsammans med 

finska Teosto och norska Tono ett avtal för 

gränsöverskridande licensiering med Nokia 

Comes with Music. 

EMI Music Publishing har via Celas och i 

likhet med Universal Music Publishing Group 

återfört, plug-back, sina rättigheter till Stim 

för det nordiska och baltiska territoriet.

Sedan flera år har Stim avtal med alla större 

musikleverantörer verksamma i Sverige, 

Norden och Baltikum som iTune, Spotify, 

omnifone, LastFM, 24/7, Ericssons PlayNow 

Arena, Aspiro och Inprodicon. 

Tariffer

onlinetariffen för nedladdning i Sverige är 

8% av konsumentpriset för en nedladdning 

av en låt med full längd med ett minimum 

av €0,07 och 12 procent för en nedladdad 

ringsignal, minimum €0,1. Stim har fastställt 

standardtariffer för streaming och Video on 

Demand, VoD. Under året har en översyn över

alla online-tariffer inletts.

Avräkning – utbetalning

Utbetalningar från online-området omfattar 

ersättning för framföranderättigheter och för 

mekaniska rättigheter. 

För utbetalning av ersättningen från de ned-

laddningstjänster som Stim licensierar är

underlaget försäljningsrapporter med detal-

jerade uppgifter om vilka låtar som laddats 

ned, antalet nedladdningar och i vilket land

nedladdningen skett samt priset till konsument.

Försäljningsrapporterna matchas automatiskt 

mot verkregistret där uppgifter om rättighets-

havare och deras ekonomiska andelar 

registrerats. När det gäller streaming inne-

håller underlaget för utbetalning detaljer om

vilka låtar som streamats och hur många 

gånger och uppgifter om betal- eller gratis-

tjänst. För närvarande är det administrativa 

avdraget 10 procent.

TIo-I ToPP LEGaLT NEDLaDDaDE UTLÄNDSka VErk
* Nadir ”RedOne” Khayat har flyttat från Sverige till USA och lämnade Stim vid halvårsskiftet 2009.

TITEL UPPHoVSMÄN arTIST

REDoNE*, LADy GAGA

J. MRAz

REDoNE*, LADy GAGA

J. BLUNT, S. SKARBEK

A. DUFFy, S. BooKER

A. RyBACK

R. AKINyEMI, N. BRISCoE

R. TEDDER

L. CohEN

R. TEDDER, E. BoGART, B. KNowLES

LaDY GaGa

jaSoN Mraz

LaDY GaGa

jaMES bLUNT

DUFFY

aLExaNDEr rYbaCk

brITNEY SPEarS

oNE rEPUbLIC/TIMbaLaND

LEoNarD CoEN

bEYoNCE

PokEr FaCE

I´M YoUrS

jUST DaNCE

GooDbYE MY LoVEr

MErCY

FaIrYTaLE

WoMaNIzEr

aPoLoGIzE

HaLLELUjaH

HaLo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TIo-I-ToPP LEGaLT NEDLaDDaDE VErk MED MINST EN STIMaNSLUTEN UPPHoVSMaN
TITEL UPPHoVSMÄN arTIST

L. LoLLE, (KoDA) R. BRAAGER (KoDA), M. wINThER-JohN (KoDA), E. GoTThARD 

A. GRILL, M. LINDGREN, A. ALFREDSSoN, h. DoRSIN

M. MARTIN, L. GoTTwALD (ASCAP), K. PERRy (PRS)

M. MARTIN, J. SChUSTER, A. B. MooRE (BMI)

M. EDh, M. LIDEhÄLL, J. oLoFSSoN

M. MARTIN, L. GoTTwALD (ASCAP), K. DENNIS  (PRS), K. PERRy (PRS)

M. PERSSoN, P. & A. LINMAN

K. ÅhLUND, C. KARLSSoN, P. wINNBERG

J. ALTBERG

A. hANSSoN, A. CARLSSoN, S. VAUGhN

SUkkErCHok

rUSSIaN baSE-LoVErS

kaTE PErrY

PINk

ProMoE

kaTE PErrY

STUrM UND DraNG

brITNEY SPEarS

baSSHUNTEr

aGNES

TINGaLIIN

HoT N CoLD

So WHaT

SVENNEbaNaN

I kISSED a GIrL

a MILLIoN NIGHTS

PIECE oF ME

boTEN aNNa

rELEaSE ME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HVor SoM HELST/
NÅr SoM HELST



STIM ÅRSREDOVISNING | 2009 2009 | STIM ÅRSREDOVISNING 

33

koMPENSaTIoN FÖr 
PrIVaTkoPIErING

I den svenska upphovsrättslagen finns en rätt 

för var och en att kopiera exempelvis musik, 

film och tv-program för privat bruk. 

Den ekonomiska kompensationen för den 

lagliga kopieringen, kallad privatkopierings-

ersättningen, innebär att produkter som är 

särskilt ägnade för privatkopiering som

inspelningsbara cd- och dvd-skivor, video-

kassetter, video- och mp3-spelare med internt 

minne beläggs med en avgift som ska betalas 

av tillverkare och importörer av sådana 

lagringsmedier. Avgiftens storlek är knuten

till lagringsmediets kapacitet. Copyswede 

inkasserar avgifterna och ansvarar för

förhandlingarna med branschorganisationerna.

Ersättningen fördelas därefter mellan 

intresseorganisationerna, bland andra till

Stim, varefter medlen fördelas i Stim-

avräkning. Se vidare www.copyswede.se.

Avräkning – utbetalning

Fördelningen av Stims andel av ersättningen 

från Copyswede ska vara en så god spegling 

som möjligt av vad som kopieras. 

Utbetalningen bygger på följande principer:

– Ersättningen fördelas till rättighetshavare  

 i EES-länder, sålunda EU-länder samt   

 Norge, Island och Liechtenstein. 

Även andra länder som har motsvarande 

ersättningsordning kan komma i fråga.

– olika fördelningsunderlag används för  

 varje enskild produkt. Se tabell.

– Urvalet baseras på Copyswedes 

 marknadsundersökning om   

 kopieringsbeteende.

– Utbetalningen baseras på musikverkens  

 mekaniska andelar.

– Fördelningen ska ge en god och   

 representativ repertoarspridning till en  

 rimlig kostnad.

– Ersättningen betalas ut individuellt till  

 rättighetshavarna.

– Ersättningen är inte en kompensation för  

 illegal kopiering.
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FÖrDELNINGSUNDErLaG FÖr
PrIVaTkoPIErINGSErSÄTTNINGEN

ProDUkT

CD-R/RW

MP3-SPeLARe

DVD-R/RW

HVD DVD ReC

MUSIKKASSeTT

VHS-KASSeTT

STIMS FÖrDELNINGSUNDErLaG

skivförsäljning
nedladdningar
Sveriges Radio

skivförsäljning
nedladdningar
Sveriges Radio

VIDeO:
tv
tv/film

AUDIO:
skivförsäljning
nedladdningar
Sveriges Radio

tv
tv/film

skivförsäljning
Sveriges Radio

tv
tv/film

%

40
20
40

40
20
40
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50

40
20
40

50
50

50
50

50
50

             ”På internationellaPeer-möten
har andra rapporterat      om vissa              problem med sina

                      Låt oss alla      flytta till

   Sverige,
organisationer.
                                   Det har inte vi, har jag kunnat säga.

säger då många.”
CINA STRANDBERG, hEAD OF ADMINISTRATION, PEERMUSIC AB
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koNSErTEr oCH 
FESTIVaLEr

Intäkterna från konserter, festivaler och annan

levande musik visar på en fortsatt ökning. Det

stora flertalet konsertbesökare köper färre men

dyrare biljetter. För upphovsmännen innebär 

det att ersättningen från konserter och festi-

valer inte på långa vägar kompenserar för

bortfallet av skivförsäljningen. Intäktsökningen

från området levande musik under de senaste

åren är liten mätt i kronor i jämförelse med 

kraftiga minskningar under ett antal år av 

intäkterna i kronor från fonogramområdet. 

Den säger heller ingenting om hur gagenivån 

utvecklats för de av Stims medlemmar som är 

både upphovsmän och själva spelar live.

Sweden Rock hade fortsatta framgångar 2009.

I hultsfred genomfördes två festivaler, dels 

hultsfredsfestivalen som utökades till fyra 

dagar, dels Sonisphere, en endagsfestival med

Metallica som största bandet.

Tomas Ledin hade stor framgång med tjugo

spelningar under sin sommarturné.

Lars winnerbäcks höstturné med tjugofyra 

spelningar besöktes av nittiotusen.

håkan hellströms turné inkluderade 

spelningar i Sverige, Norge och Danmark. 

Bruce Springsteen genomförde tre konserter 

i Sverige. U2 gjorde två spelningar på Ullevi i 

likhet med Madonna. Där hade också AC/DC

en konsert. Bob Dylan spelade tre gånger 

i Sverige. Metallica spelade, förutom i 

hultsfred, även på Globen där också Britney 

Spears gjorde två spelningar.

P3 GULD genomförde ett större arrangemang 

än tidigare år på Scandinavium. Andra galor 

under året var Grammisgalan, Rockbjörnen, 

Dansbandsgalan och Swedish Metal Awards. 

Melodifestivalens fem deltävlingar runt om i 

landet avslutades med final i Globen.

Konstmusik framförs i allt från stora konsert-

hus med symfoniorkestrar till teatrar och 

mindre konsertlokaler och samlingssalar. 

Kyrkorna är också viktiga konsertlokaler och 

Svenska Kyrkan är en viktig konsertarrangör. 

Stim har täta kontakter med konserthusen, 

musikstiftelser, musikskolor, kammarmusik-

föreningar och föreningar för nutida musik, 

Sveriges orkesterförbund, Riksförbundet 

Svensk Körsång, studieförbund med flera. 

Information om konserter och program 

kommer från konsertarrangörerna själva, från 

amatörorkestrar och körer och från internet 

och media. Uppgifter vidarebefordras även 

från Svensk Musik.

Bland de mest spelade 2009 inom avräknings-

området seriösa konserter: Pastoralsvit, op. 19

och Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson

Inom området kyrkokonserter: En vänlig 

grönskas rika dräkt av waldemar Åhlén, text 

Carl David af wirsén, Betlehems stjärna av 

Alice Tegnér, text Viktor Rydberg och Advent 

av otto olsson, text Paul Nilsson.     
 

Licensiering

Stimavgiften baseras på antalet besökare och 

biljettpris. Underlaget för avgiften redovisas i 

förskott eller i efterskott.        

Stim får information om var levande musik 

spelats via köpta klipp ur dagstidningar, från 

turnéproducenter och från internet men 

också genom kontakter med musiklivets 

organisationer, konserthus, musikföreningar 

och studieförbund. Information kommer även 

från kommuner och landsting, från Svenska 

Kyrkan och från frikyrkornas församlingar. 

Stim har avtal med Sveriges alla kommuner 

och landsting och med församlingarna inom 

både Svenska kyrkan och frikyrkorna.

Avräkning – utbetalning

Rapporter om vilken musik som spelats är

underlag för pengarna som betalas ut. 

huvudregeln är att pengarna som inkasserats 

för speltillfället fördelas på upphovsmännen 

och musikförlagen som äger rätten till den

musik som spelats. Konsert- och festival-

arrangörer, artister, bokningsbolag och 

managers förser Stim med rapporter om 

vilken musik som spelats.

Under året blev det möjligt att musik-

rapportera via Stims nya webbtjänst.

Exempel:

Licensavgiften för en konsert med 10 000 

besökare och ett biljettpris på 350 kr är

118 100 kr.

Avgiften för en tre dagars musikfestival med 

ett biljettpris på 800 kr och 5 000 besökare 

per dag är 139 339 kr.

Avgiften för ett evenemang med fri entré är

fasta belopp som baserar sig på typ av 

evenemang och antalet besökare. För ett

evenemang med fri entré och 3 000 besökare

är avgiften 11 310 kr.

Avgiften för en danskväll med 300 besökare 

och ett biljettpris på 50 kr är 621 kr. 

om danskvällen har 500 besökare och 

biljettpriset är 150 kr är avgiften 2 590 kr.

Samtliga tariffexempel från januari 2010

    Tack
           för vad ni har gjort för
                                de svenska  låtskrivarna!

SARAh DAWN FINER, UPPhOVSMAN
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bakGrUNDSMUSIk

Licensiering

Exempel på områden där det krävs tillstånd, 

musiklicens, för att spela musik lagligt.

bUTIkEr oCH kÖPCENTra

Lågkonjunkturen under 2009 påverkade butiks-

handeln. Trots det var det bara ett fåtal butiks-

kedjor som beslutade att upphöra med musik 

i butikerna. De senaste årtiondena har Sverige

fått ett stort antal nya köpcentra och befintliga

centra har moderniserats och byggts ut, men

fastighetsägarna har under året fått ökade 

svårigheter att få butiker att hyra in sig i 

anläggningarna. Intresset för att bygga ut 

befintliga centrum är fortfarande stort men

det är svårt att få finansiering och vissa projekt

läggs på is i väntan på bättre tider. Årets 

julhandel visade dock på en uppgång inom 

butikshandeln och både elektronik, skohandel 

och bokhandel visade mycket positiva siffror. 

Stim har under året koncentrerat sig på att se 

över befintliga avtal med butikskedjorna.

Exempel:

Licensieringsavgiften för en lokal med 

försäljningsyta upp till 100 kvm och mer än 

312 öppetdagar är 1 398 kr per år.

För en försäljningsyta mellan 2 001 och

2 500 kvm och mer än 312 öppetdagar är 

avgiften 17 278 kr per år.

rESTaUraNG oCH SErVErING

Den vikande konjunkturen, höjda råvarupriser

och en försvagad krona har under året med-

fört ett ökat antal konkurser i restaurang-

branschen. Fin- och hotellkrogar har drabbats 

hårt av att representationen har minskat, av

färre konferensbokningar och av ett minskat

affärsresande. Restaurangområdet omfattar

många typer av serveringar, allt från korv-

kiosker och hamburgerbarer, centralkök, 

personalmatsalar och sjukhusrestauranger 

till lunchrestauranger, hotellrestauranger och 

stjärnkrogar. Verksamheterna definieras och 

segmenteras för att lättare kunna anpassa 

mötet med den som behöver en musiklicens 

för sin verksamhet. Under året har ett 

omfattande arbete genomförts med att kart-

lägga och undersöka musikanvändningen 

inom området för att kunna bearbeta 

marknaden på ett effektivt sätt och således 

öka marknadstäckningen. 

Exempel:

Licensavgiften för bakgrundsmusik i en 

restaurang/servering med 1–20 sittplatser 

och fler än 312 öppetdagar är 2 336 kr per år.

För en restaurang med 101–150 sittplatser och

fler än 312 öppetdagar är avgiften 9 403 kr 

per år.

HoTELL

I finanskrisens spår står konferensanläggningar

tomma och hotellen minskar antalet disponibla

rum för att möta minskande intäkter. hotell-

priserna har sjunkit. Enligt prisindex framtaget

av den internationella webbplatsen hotels.

com sjönk priserna i Stockholm med trettio 

procent det första halvåret 2009 jämfört med

samma tid 2008. Indirekt kan hotellens sämre

ekonomi påverka intäkten genom nedlägg-

ningar, minskat utbud av bokningsbara rum 

eller att man väljer att minska utbudet på 

rummen. Marknadstäckningen inom området 

är mycket god och bearbetas kontinuerligt 

genom kampanjarbete.

Exempel:

Licensavgiften för hotellrum med kabel-tv

och fler än 312 öppetdagar är 252 kr per rum 

och år.

För hotellrum med enbart klockradio och fler 

än 312 öppetdagar är avgiften 124 kr per rum.

Minimiavgiften för tv, cd eller dylikt i enbart 

ett sällskapsrum är 690 kr per år.

IDroTT

Enligt Riksidrottsförbundet tappar flera idrotts-

förbund medlemsföreningar som exempelvis

basket, hockey och friidrott medan sporter

som boxning och innebandy ökar antalet 

medlemsföreningar. När det gäller publik-

tillströmning visar fotbollens Allsvenska på en 

ökning till skillnad från hockeyns Elitserie som 

visar en minskning jämfört med föregående 

år. Elithockey och fotboll står fortsatt för Stims

största intäkter inom området idrott. 

Idrottsevenemang som Stockholm horse Show

samt större löptävlingar som Lidingöloppet 

och GöteborgsVarvet redovisar en ökad intäkt

för året. Marknadstäckningen är god och

genom kontinuerlig bevakning av förbundens

webbplatser, annonser och artiklar i tidningar,

samt genom dialog med arrangörer och 

förbund arbetas det aktivt för att den ska 

stärkas ytterligare.

MUSIk PÅ arbETSPLaTSEr

Intäkterna för arbetsplatsmusik bygger på 

antal anställda. Framförallt verkstads-, fordons-

och maskinindustrin i Syd- och Mellansverige 

påverkades under året av vikande industri-

konjunktur och minskad efterfrågan vilket 

leder till ett minskat antal anställda efter varsel

och uppsägningar. En något mer optimistisk 
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prognos för framförallt offentliga sektorn och

energisektorn i Västra Götaland presenterades

för sista kvartalet 2009. Uppsägningar av 

musiklicenser har dock under året mer än väl 

kompenserats med nytillkomna licenser.

Exempel:

Licensavgiften för ett företag, en organisation 

eller en myndighet med 76–150 anställda 

som har möjlighet att lyssna på musik är 

4 860 kr per år.

För ett företag, en organisation eller en 

myndighet där 501–1 000 har möjlighet att 

lyssna på musik är avgiften 25 867 kr per år.

Avgiften för ett företag, en organisation eller 

en myndighet som har musik i telefonväxel 

är 903 kr per år upp till 5 000 inkommande 

samtal som har avlyssnat musiken.

om antalet inkomna väntesamtal uppgår till 

25 001–30 000 är avgiften 5 059 kr per år.

Avräkning – utbetalning

Den som använder bakgrundsmusik i en verk-

samhet behöver inte rapportera vilken musik 

som spelats. Det vore varken ekonomiskt

försvarbart eller praktiskt möjligt att genom-

föra. Därför tillämpas en så kallad analogi-

fördelning. Redan befintliga rapporter om 

spelad musik från radio och tv återanvänds.

Fördelningen baserar sig på regelbundna 

musikundersökningar bland licenstagare med 

bakgrundsmusik. Urvalet av musikrapporter 

fastställs av Stims styrelse.

      ”Stim är en

fantastisk resurs och

                      tillgång
                  för mig som relativt ny

musikförläggare.
LARS PETERSSON, VD DAVID MEDIA AB
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SVENSk MUSIkS MÅLSÄTTNING

Svensk Musik ska arbeta för den upphovsrätts-

ligt skyddade musiken. Detta ska ske i nära

samarbete med Stimanslutna upphovsmän 

och musikförlag och under hänsynstagande 

till statliga insatser i samma syfte. Målet är 

att denna musik ska framföras mer genom 

att göra den tillgänglig och sprida kännedom 

om den såväl i Sverige som i utlandet. Aktivi-

teterna riktar sig därför till målgrupper som 

kan se till att musiken framförs offentligt.

Verksamheten ska till sin karaktär vara sådan

att den även stärker upphovsrättens ställning 

och ökar respekten och förståelsen för den.

FINaNSIErING

I de ömsesidiga avtalen mellan Stim och

dess motsvarigheter finns det möjligheter att

avsätta upp till tio procent av de upphovsrätts-

medel som inkasseras i Sverige för att gynna 

svensk musik. Detta kallas de nationella med-

len. Totalt avsatte Stim 34,0 mkr (36,5) till 

nationella ändamål vilket utgör 7,2 procent 

(7,7) av Stims nettoinkassering i Sverige. 

Stims finansiering av Svensk Musiks verksam-

het uppgick 2009 till 17,3 mkr (19,9).

Utöver finansieringen av verksamheten an-

vänds de nationella medlen även till anslag 

för eftersatta musikområden, så kallat MEM-

stöd, med 1,2 mkr (0,9) samt anslag till Före-

ningen Svenska Tonsättare (FST), Föreningen 

Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP)

och Svenska Musikförläggareföreningen 

(SMFF). Anslagen för föreningarnas medlems-

arbete med mera uppgick 2009 till samman-

lagt 15,5 mkr (15,7).

Intäkter

Nettobidraget från Stim till Svensk Musiks 

verksamhet uppgick till 17,3 mkr (19,9) vilket

är 79,8 procent av Svensk Musiks omsättning

2009. De externa intäkterna uppgick till 

1,8 mkr (1,7).

Statsanslaget uppgick 2009 till 2,5 mkr (2,5)

och projektbidrag beviljades av staten med 

0,03 mkr (0,19).

VaD GÖr SVENSk MUSIk?

Svensk Musik ska skapa en översikt över och 

förmedla information om det svenska musik-

livet nationellt och internationellt.

Verksamheten kan indelas i 

– Information

– Marknadsföring

– Dokumentation och produktion

– Administration

Information

www.mic.se är Svensk Musiks webbplats. Den 

innehåller bland annat nyheter, kalendarier, 

digitala uppslagsdelar i form av databaser med

avancerade sökfunktioner som notkatalogen,

biografier, verklistor, diskografier och press-

bilder. Trettio instrumentkataloger i pdf-

format kan laddas ned.

Ett engelskspråkigt nyhetsbrev kan laddas ned

från www.mic.se liksom nyhetsbrev om jazz, 

Jazz Facts, och om pop och rock, Sounds of 

Sweden.

Marknadsföring

Marknadsföring av svensk musik sker vid 

nationella och internationella bransch-

sammankomster. Svensk Musik initierar och

driver promotionprojekt för musik som behöver

särskilt stöd tillsammans med andra aktörer. 

Svensk Musik samarbetar, koordinerar och 

skapar mötesplatser mellan musiklivets 

STIM FrÄMjar SVENSk 
MUSIkkULTUr

Stim spelar en viktig roll i svenskt musikliv genom sina 
insatser för svensk musik. Arbetet sker framförallt i bolaget 
Svensk Musik Swedmic AB, tidigare en avdelning i Stim, som 
den 1 juli 2008 omvandlades till aktiebolag.

svenska och utländska aktörer. Ett aktivt 

arbete bedrivs för de svenska musikförlagen 

genom större not- och bokinköp i samband 

med mässor och utställningar. 

Cirka 15 000 skivor per år med musik av 

svenska upphovsmän distribueras till utländ-

ska radioproducenter, konsertarrangörer och 

musikfestivaler.

Dokumentation och produktion

Svensk Musiks notarkiv består av drygt 17 000

manuskriptverk. 11 690 partitur är scannade 

och därmed tillgängliga digitalt. Därtill finns 

en referenssamling om cirka 4 000 verk som 

är utgivna på förlag och 7 000 inspelningar. 

Tillsammans utgör detta en i det närmaste 

komplett översikt av nyare konstmusik.

Phono Suecia är Svensk Musiks eget skiv-

bolag vars utgivning huvudsakligen består 

av konstmusik av samtida tonsättare och 

genomkomponerad jazz för större besättning. 

I katalogen ingår även äldre inspelningar 

av jazz med mindre ensembler, visor och 

underhållningsmusik. Inspelningarna finns 

tillgängliga att lyssna på och köpa på www.

mic.se, på iTunes, Emusic med flera.

Edition Suecia är Svensk Musiks musikförlag

där verk av betydande svenska tonsättare 

verksamma under 1900- och 2000-talet ges

ut. Till största delen består förlagets utgiv-

ningar av nutida konstmusik men katalogen 

innehåller också jazzutgåvor och vissamlingar.

Sedan några år pågår försök med gratis 

nedladdning av noter.

SkaPs arkiv är ett arkiv för populärmusik som 

bygger på Ulf Peder olrogs och Fritz Gustaf 

Sundelöfs samlingar av svenska populär-

musikutgåvor. Arkivet innehåller idag cirka 

60 000 titlar. Många av dem finns bara i ett 

exemplar. Databasen är sökbar på

www.mic.se.

Administration

Svensk Musik fördelar utgivnings- och mark-

nadsföringsstöd till musikförlag och rese-

bidrag till Stimanslutna upphovsmän. Svensk 

Musik fungerar som remissinstans för kultur-

politiska frågor inom musikområdet och ingår

i ett flertal internationella nätverk och är del-

finansiär i Export Music Sweden. På uppdrag 

av Stim administrerar Svensk Musik hante-

ringen och utdelningen av Stims stipendier.

Kostnader

377 375 kr utbetalades i form av resebidrag till

tonsättare som önskar närvara vid sina urupp-

föranden respektive besöka större festivaler. 

65 tonsättare fick resebidrag under året.

277 500 kr delades ut som marknadsförings-

stöd till förlag för extraordinära marknads-

föringsinsatser.

1 258 635 kr betalades ut som utgivningsstöd 

till utgivning av noter som troligen annars 

inte hade blivit utgivna. 13 förlag fick detta 

stöd under året.

                       ”Svensk Musik är avfundamental
               betydelse för
    det svenskamusiklivet!

KARIN REhNqVIST, TONSÄTTARE
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AhLBERG, Johannes 
ANDERSSoN, Linda 
ANDERSSoN, Per 
ANDERSSoN, Sol 
ANTELL, Love
ANTTILA, Kristian 
BAARS, Girilal 
BESTE, Ansgar
BJÖRK, harald
BJÖRKLUND, Staffan
BLoM, Carin
BLoMDAhL, Tony
BoDIN, Erik
BoRG, Rasmus
BRoBERG, Bosse 
BUNGER, Erik
BUNNSKoG, Magnus 
BÄCKSTRÖM, Birgitta
CEDER, ylva
ChINI, André
DENERIN, henrik
DMITRIEV, Sergei
E wEISER, Anna
ERLANDSSoN, Nils
FoRSSéN, Stefan
FRANKE, Cecilia
FRANzEN, olov
FRoSTENSoN BRoLUND, Charlotta
FURBACKEN, Caroline
GRAN, Fredrik 
GUSTAVSSoN, Anna
hAGLUND, Tommie
hEDwALL, Lennart 
hEDÅS, Kim
hELDRING, Adam
hoLGERSSoN, Toni
hULENVIK, Tomas
JANSoN, Nils 

JANSSoN, Ingela
JohANSSoN, Jonathan
JohANSSoN, Jäje
JohANSSoN, Karin
JoNzoN, Kristoffer
JÄRNEGARD FoGELVIK, Esaias
KARKoFF, Ingvar 
KELLER, Nino 
KIEN, Molly
KLAVERDAL, Stefan
KÜChEN, Martin
KÄLLhoLM, Martin
LADENSTEIN, Emanuel
LANGENDoRF, Lina
LARSSoN, Elin
LARSSoN, håkan
LARSSoN, Karl
LARSSoN, oskar
LAURIN BERGCRANTz, Anna Lena
LEVANDER, Jan
LEyMAN, Katarina
LILJEDAhL, Jonatan
LINDSTRAND, Josefine
LISINSKI, Victor 
LUNDhoLM, Clara
MARKo, Victor 
NAGANo, Sumie
NAGANo, yukimi 
NEDERBERG, Anneli
NELSoN, Daniel 
NIKLASSoN, olle
NILSSoN, Alexandra
NoRDIN, Jesper
NoRDSTRÖM, Johanna
NURULLA-KhoJA, Farangis
oLLIKAINEN, Mattias
oSSLER, Per
PERSSoN, Britta

PIETIKÄINEN, Jonas
PIRoTh, Johanna
PIRoTh, Nina 
RIMhEDEN, Sophie
RUDEBECK, Axel
RUDIN, Linda
SAVIo, Daniel
SENGER, Mandy
SIDEN, Eva
SIMMERUD, Patric
SIVERSTEDT, Jens
SPETS, Gustaf
STENSTRÖM, Karolina
SUNDBERG, Kristin
SUNDEMo, Frida
SUNDIN, Paulina
SVENSSoN, Carl
SVENSSoN, Johan
SÖDERBERG, Beata
ThoRSSoN, Stefan
TIAN, Leilei
VoN MALMBoRG, Anna-Karin
wALLBERG, Fredrik
wALLIN, Fredrik
wESTMAN, Lennart
wIKSTRÖM, Qarin
wILSoN, Jenny
wIRENSTRAND, håkan
wRANGÖ, Marcus
ÅhLEN, David

STIMS aTTErbErGPrIS 2009
Ulla-Carin Nyquist
 
SkrIFTSTÄLLarSTIPENDIET 2009
Ingemar von heijne

STIPENDIaTErNa 2009

Stimstipendierna finansieras genom maximalt tre procents 
avdrag på framförandeavräkningen till Stimanslutna rättig-
hetshavare. Endast Stimanslutna upphovsmän kan söka 
dessa stipendier som delas ut en gång per år.
Av stipendiemedlen, som totalt var 7,4 mkr, avsattes
4,3 mkr till Stimstipendier. 3,1 mkr fördelades hälften
var av FST respektive SKAP.
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STIMs STYrELSE oCH 
LEDNING

STIMs STYrELSE

FST, Föreningen Svenska Tonsättare, 

SKAP, Föreningen Svenska Kompositörer 

Av Populärmusik och SMFF, Svenska 

Musikförläggareföreningen u.p.a. 

utser vardera två ledamöter och två 

suppleanter.

FST, SKAP och SMFF utser gemensamt 

ordförande samt ytterligare två ledamöter. 

Unionen-klubben i Stim utser en ledamot

och två suppleanter.

Gunnar Petri, ordförande

Ordinarie ledamöter

Sten Melin, FST

Chrichan Larson, FST, 

Alfons Karabuda, SKAP

Johan Ekelund, SKAP

Monica Ekmark, SMFF

Eric hasselqvist, SMFF

Leif Pagrotsky, extern ledamot

Christina Mattsson, extern ledamot

Claes Tullbrink, Unionen

Suppleanter

Anders hultqvist, FST

Ida Lundén, FST

Douglas Carr, SKAP

Elise Einarsdotter, SKAP

Lars Karlsson, SMFF

Nutta hultman, SMFF

Maria Edgren, Unionen

Stefan hallberg, Unionen

STIMs LEDNING

Kenth Muldin vd

Eva Modin vvd

helena woodcock

Tomas Ericsson

Eva Åkesson

Fredrik Lomäng

Peter Englund

Susan Roberts

Susanne Bodin

STIMs bEDÖMNINGSkoMMITTÉ

FÖr MUSIk oCH UPPHoVSrÄTT

helena woodcock, ordförande

Per wahlsten, sekreterare

Jonas Forssell, FST

Andreas Carlsson, SKAP

Lars Samuelsson, SMFF

STIMs GraDErINGSkoMMITTÉ

Ordinarie ledamöter

Britta Byström, FST

Jonas Forssell, FST

Elise Einarsdotter, SKAP

Jan Kling, SKAP

Urban Dahlberg, SMFF

Suppleanter

hans Gefors, FST

ylva Nyberg Bentancor, FST

Ann-Sofi Söderqvist, SKAP

Torgny Söderberg, SKAP

Kristina Fryklöf, SMFF

STIMs STIPENDIEkoMMITTÉ

Stina westerberg, ordförande

henrik Strindberg

Johan Norberg

Lars ”Billy” hansson

Georg Kentros

Stina Lorenz

STIMs FÖrDELNINGSkoMMITTÉ

Kenth Muldin, ordförande

Sten Melin, FST 

Chrichan Larson, FST

Alfons Karabuda, SKAP

Johan Ekelund, SKAP

Monica Ekmark, SMFF

Kettil Skarby, SMFF

STYrELSEN FÖr SVENSk MUSIk

SWEDMIC ab

Utses av Stims styrelse.

Gunnar Petri, ordförande

Ordinarie ledamöter

Sten Melin, FST

Chrichan Larson, FST

Paulina Sundin, FST

Alfons Karabuda, SKAP

Jan-olof Andersson, SKAP

Py Bäckman, SKAP

Roland horovitz, SMFF

Ingemar hahne, SMFF

Eric hasselqvist, SMFF

Suppleanter

Erik Peters, FST

Johan Norberg, SKAP

Peter Magro, SMFF
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FÖrVaLTNINGS-
bErÄTTELSE 2009

Styrelsen och verkställande direktören för 

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå

(STIM) u.p.a., org. nr 702002-3524, avger 

härmed årsredovisning och koncernredo-

visning för verksamhetsåret 2009.

VErkSaMHETSbESkrIVNING

Stim är en upphovsrättslig intresseorganisation

för de svenska musikupphovsmännen och

musikförlagen. För deras räkning förvaltar och

upplåter Stim rättigheter till musik och text. 

Genom sitt internationella nätverk represen-

terar Stim även rätten till den musikaliska

världsrepertoaren. Stim verkar också för till-

komst och spridning av ny svensk musik. Stim

har över 61 700 anslutna kompositörer, text-

författare, bearbetare och musikförlag. Stim

bevakar upphovsmäns och förlags ekono-

miska rätt enligt upphovsrättslagen. Baserat

på internationella överenskommelser mellan

stater och ömsesidiga avtal mellan mot-

svarande organisationer bevakas rätten till

både inhemsk och utländsk musik.

I och med anslutningen till Stim överlåter rät-

tighetshavaren sin lagliga rätt till ersättning

för offentligt framförande, inspelning och

mångfaldigande på Stim. Stim ser till att den

som framför musik offentligt eller spelar in

musik har tillstånd (licens) och betalar en

avgift. Stim betalar (avräknar) ersättningen

till den eller dem som äger rätten till musiken.

Stim licensierar således all världens musik till

musikanvändare och fördelar ersättningen

individuellt till rättighetshavarna – både

svenska och utländska. Detta innebär att den

som vill använda musik exempelvis i radio-

sändning, i butik eller på diskotek kan, genom

en licens från Stim, enkelt få tillgång till

miljontals musikverk och att musikens rättig-

hetshavare får ersättning för användningen.

Genom Svensk Musik Swedmic AB främjas

tillkomst och spridning av ny svensk musik.

Under 2007 beslutades att Stim ska utveckla

ett gemensamt system för europeisk och global

administration av datavolymer tillsammans

med den brittiska motsvarande organisationen

PRS for Music i syfte att uppnå betydande

effektivitetsvinster. Utvecklingsarbetet är

förlagt till Stockholm, och sker i ett med PRS

for Music samägt intressebolag, International

Copyright Enterprise Services AB (ICE), där

parterna äger vardera 50% av aktierna.

Från och med augusti 2007, bedrivs Stims egen

volymhantering av data i ett av Stim helägt 

dotterbolag, CEE Services AB (CEE). Verksam-

heten i CEE avseende administration av data-

volymer kommer successivt att gå över till ICE

allteftersom systemutvecklingsprojektets

olika faser driftsätts. 

Det så kallade Cisac-ärendet inför EU-kommis-

sionen utmynnade i ett förbudsbeslut (ett så

kallat Art 7 beslut) riktat mot Stim och Stims

motsvarande europeiska organisationer. 

Cisac-ärendet går i korthet ut på att EU-

kommissionen anser att de europeiska

organisationerna gör sig skyldiga till olaglig 

samverkan genom att göra identiska terri-

toriella begränsningar vad avser rätten att

licensiera kabel- och satellit-tv samt online. 

Vidare ska all exklusivitet i avtalen avskaffas.

Beslut i ärendet fattades den 16 juli 2008.

Stim och organisationerna inom EU ålades

att omförhandla alla ömsesidiga upplåtelse-

avtal bilateralt, det vill säga sällskap för

sällskap. Stim gavs därför en tidsfrist att

implementera EU-kommissionens beslut till

den 15 mars 2009.

Stim har per den 15 mars 2009 genomfört om-

förhandlingar och träffat nya överenskom-

melser med alla europeiska organisationer 

som önskat medverka i sådana omförhand-

lingar, inalles 18 av totalt 23 tillfrågade 

organisationer. Stim anser därmed att EU-

kommissionens krav har uppfyllts. 
 

EU-kommissionens analys av om kraven i för-

budet kan anses ha uppfyllts har i skrivande

stund ej kommit. Det finns därför fortfarande

en viss osäkerhet om EU-kommissionen

kommer till samma slutsats som Stim. För det

fall denna anser att Stim inte implementerat

beslutet kan de döma ut bötesbelopp som kan

uppgå till maximalt 10% av en årsomsättning. 

Stim har överklagat EU-kommissionens beslut.

Överklagandet grundas i allt väsentligt på att

EU-kommissionen inte tagit tillräcklig hänsyn

till beslutets påverkan på Europas kulturella

mångfald. Smala språkområdens särart

riskerar att komma att stå utan kollektiv

representation. En sådan underlåtenhet från

EU-kommissionens sida står i strid med EU-

fördraget. EU-kommissonen vidhåller emeller-

tid sin inställning och muntlig förhandling

inför Europeiska Unionens domstol kommer

troligen att hållas under sommaren 2010.

om så sker kommer domstolen troligen att

meddela dom före årsskiftet.

VÄSENTLIGa HÄNDELSEr 

EFTEr rÄkENSkaPSÅrETS UTGÅNG

TV4 och Kanal 5 väckte talan mot Stim i 

Marknadsdomstolen 2005 där tv-bolagen yr-

kade förbud för Stim att tillämpa ersättnings-

modeller baserade på tv-bolagens  intäkter.

Marknadsdomstolen begärde förhandsbesked

av EU-domstolen som i sin dom konstaterade

att intäktsbaserade ersättningsmodeller inte

i sig utgör missbruk av en dominerande

ställning. Stim har tagit fram en ny tv-tariff

avseende public service och reklamfinansierad

tv. Den nya tariffen baseras på musikmängd,

potentiellt samt faktiskt tittande. Ett nytt avtal

har träffats med Sveriges Television, TV4 och

Kanal 5 avseende åren 2010–2012. Avtalsför-

handlingar är inledda med andra tv-bolag.

Med TV4 och Kanal 5 har i mars 2010 slutits

förlikningsavtal avseende tvisten i Marknads-

domstolen. TV4 och Kanal 5 har återkallat

sin talan. 

Stim har i januari 2010 tillsammans med den

engelska motsvarigheten PRS for Music

lyckosamt driftsatt ICE som är ett gemensamt

back office för verkdokumentation, IT, 

processande av musikrapportering med mera.

Ett mångårigt internationellt projekt är därmed

sjösatt som ett självständigt gemensamägt

bolag, ICE AB, med en världsunik teknik som

möjliggör korrekt administration för flera

territorier av alla musikaliska verk med

beaktande av alla underliggande avtals-

relationer mellan musikförlag och upphovs-

män. huvudkontoret samt verksamheten

i ICE AB avseende verkdokumentation kommer

att förläggas i Stockholm. 

oMSÄTTNING oCH VErkSaMHETSVoLYM

Koncernen

Koncernens intäkter (inklusive ränteintäkter) 

under verksamhetsåret var 1 417 mkr (1 196) 

och rörelsekostnaderna inklusive resultat-

andel i intresseföretag var 199 mkr (175).

Moderföreningen

Moderföreningen Stims intäkter (inklusive 

ränteintäkter) under verksamhetsåret var 

1 396 mkr (1 185). I beloppen ingår förutom 

intäkter för framföranden och reproduktion

av musik i Sverige och utlandet även fastig-

hets- och ränteintäkter. Jämfört med före-

gående år ökade intäkterna för framförande

av musik i Sverige med 48,6 mkr (21,2), eller 

9,5 % (4,3). Intäkterna för framförandet av

den svenska musiken i utlandet samt den 

av svenska rättighetshavare i Norden och

Baltikum subförlagda utländska musiken ökade

med 160,7 mkr (16,0), eller 51,0% (5,3). 

Övriga framförandeintäkter avser musik i 

utlandet, för vilken Stim har uppdrag att

fördela och avräkna. Dessa uppgick till 35,7 mkr

(22,5), en ökning med 13,2 mkr (-7,3), eller

58,7% (-24,5). Intäkter av fonogramlicenser

i Sverige och utlandet uppgick till 268,2 mkr

(250,6) en ökning med 17,7 mkr (-27,6) eller

7,1% (-9,9).

rESULTaT

Koncernen

Resultatet i koncernen före fördelning till 

rättighetshavare uppgick till 1 219,0 mkr

(1 022,1).

Moderföreningen

Moderföreningen Stims resultat före fördelning

till rättighetshavare uppgick till 1 216,8 mkr

(1 025,5) en ökning med 191,3 mkr (-6,4) eller

18,7% (-0,6). Till avräkning för musikfram-

föranden i Sverige avsattes 437,0 mkr (435,4) 

av årets resultat en ökning med 1,6 mkr (10,1) 

eller 0,3% (2,4). 

Avräkning för musikframföranden i utlandet

uppgick till 511,6 mkr (337,7), en ökning med

173,9 mkr (8,7) eller 51,5% (2,7). Avräkning 

för fonogramlicenser i Sverige och utlandet 

uppgick till 268,2 mkr (250,5) en ökning med

17,7 mkr (-27,6) eller 7,1% (-9,9).

Rörelsekostnaderna ökade totalt med 16,6 mkr

(17,5) eller med 10,2% (12,0).

Stims driftskostnader exklusive kostnader för

Svensk Musik Swedmic AB samt bidrag till

föreningarna FST, SKAP och SMFF ökade med 

19,2 mkr (21,5) eller 19,6% (12,0). 

Stims nettokostnad för STIM/Svensk Musik

och Svensk Musik Swedmic AB samt förenings-

anslag minskade med 2,5 mkr (4,0) eller

7,0% (12,1). Avskrivning av inventarier och 

utvecklingskostnader uppgår till 7,6 mkr (6,8)

en ökning med 12,2% (-6,4).  

FINaNSIELL STÄLLNING

Koncernen

Koncernens egna kapital uppgick vid årets slut

till 4,5 mkr (2,3).

Moderföreningen

Föreningen Stims egna kapital och eget kapital

andel av obeskattade reserver uppgick vid

årets slut till 1,2 mkr (2,5) eller 0,2% (0,4) av

omslutningen. Skulden till rättighetshavarna

uppgick vid årets utgång till 619,2 mkr (553,0).

LIkVIDITET

Likvida medel inklusive kortfristiga place-

ringar uppgick för moderföreningen till

374,8 mkr (365,7) och för koncernen till

391,1 mkr (380,6 ).

FÖrSLaG TILL VINSTDISPoSITIoN

Till föreningsstämmans förfogande står

följande vinstmedel:

balanserad vinst kr   4 840   

Årets resultat kr           0 

Summa kr   4 840 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen dispo-

neras så att i ny räkning överföres 

  kr   4 840

Upprättad årsredovisning innebär att

koncernbidrag har mottagits från

CEE Services AB med 1 380 tkr och från 

Stim Fastighets AB med 3 232 tkr.
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rESULTaTrÄkNING (tkr) baLaNSrÄkNING (tkr)

koNCErNEN MoDErFÖrENINGEN

RÖRELSENS INTÄKTER

Framförandelicenser

Fonogramlicenser

Övriga intäkter

Summa rörelsens intäkter (NoT 2,4)

 

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader (NoT 3,7)

Personalkostnader (NoT 3,5,6)

Avskrivning enligt plan (NoT 3, 11–13)

Övriga rörelsekostnader (NoT 3)

Summa rörelsens kostnader

Resultat från andelar i intresseförening (NoT 15)

Avräkning (NoT 8)

rörelseresultat

Ränteintäkter

Räntekostnader

resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner (NoT 9)

resultat före skatt

Skatt på årets resultat (NoT 22)

Årets resultat

2009

 

1 074 256

268 202

65 809

1 408 267

-102 615

-90 224

-10 605

–

-203 444

4 809

-1 216 765

-7 133

9 068

-13

1 922

–

 1 922

280

2 202

2008

851 738

250 552

 73 791

 1 176 081

 

 -76 494

-83 152

 -10 316

 -169 962

 -4 667 

-1 025 487

-24 035

 

19 479

-11

 -4 567

 

–

 -4 567

 

1 144

-3 423

2009

1 074 256

268 202

42 679

1 385 137

-125 802

-47 016

-7 576

0

-180 394

–

-1 216 765

-12 022

10 497

 -2

-1 527

 1 654

127

-127

0

2008

851 738

250 552

62 100

1 164 390

-106 008

-44 361

-6 755

-6 623

-163 747

–

-1 025 487

-24 844

20 185

-1

-4 660

4 864

204

-204

0

koNCErNEN MoDErFÖrENINGEN

TILLGÅNGAR

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Pågående nyinvestering i IT-system (NoT 10)

Balanserade utgifter för systemutveckling (NoT 11)

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnad och mark (NoT 12)

Inventarier (NoT 13)

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag (NoT 14)

Fordringar hos koncernföretag

Fordringar hos intresseföretag

Andra långfristiga fordringar

Andelar i intresseföretag (NoT 15)

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

omsättningstillgångar

kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Fordringar hos intresseföretag

Övriga fordringar

Skattefordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (NoT 16)

Summa kortfristiga fordringar

kortfristiga placeringar

kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2009

 

9 576

2

9 578

52 143

11 672

63 815

–

–

14 774

2 996

53 996

71 766

145 159

103 362

–

550

18 715

1 994

82 434

207 055

247 684

143 382

598 121

743 280

2008

2 673

 3 246

 5 919

 

 54 134

11 673
 

 65 807

 

–

–

26 733

3 008

8 187

37 928

 

109 654

59 179

–

782

13 300

1 601

109 636

184 498

239 807

140 778

565 083

674 737

2009

9 576

2

9 578

–

8 669

8 669

300

54 050

18 631

2 971

–

75 952

94 199

102 327

51 742

528

18 508

999

80 320

254 424

247 684

127 119

629 228

723 426

2008

2 673

3 246

5 919

–

8 912

8 912

300

13 050

24 350

2 971

–

40 671

55 502

57 900

55 079

782

13 456

1 590

108 748

237 555

239 807

125 938

603 300

658 802
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EGET kaPITaL oCH 
SkULDEr (tkr)

kaSSaFLÖDESaNaLYS (tkr)

koNCErNEN MoDErFÖrENINGEN

EGET KAPITAL OCh SKULDER

Eget kapital

bundet eget kapital

Insatskapital

Bundna reserver/Reservfond

Summa bundet eget kapital

 

ansamlad förlust/fritt eget kapital 

Balanserad vinst

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital (NoT 17)

avsättningar

Uppskjutna skatter (NoT 22)

Summa avsättningar

obeskattade reserver (NoT 18)

kortfristiga skulder

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Avräkningsskulder (NoT 19)

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (NoT 20)

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser (NoT 21)

2009

 

5

1 191

1 196

1 098

2 202

3 300

4 496

7

7

 –

–

13 114

619 185

–

–

4 995

101 482

738 777

743 280

Inga

–

2008

5 

 -2 398

 -2 393

 

 8 110

-3 423

4 687

2 294

 

442

 442

 

–

 

–

9 936

552 978

–

–

5 965

103 122

672 001

674 737

Inga

–

2009

5

1 226

1 231

5

–

5

1 236

–

–

–

9 043

619 185

–

–

1 144

92 818

722 190

723 426

Inga

–

2008

5 

 1 226

 1 231

5

–

5

1 236

–

1 654

–

8 547

552 978

–

–

2 478

91 909

655 912

658 802

Inga

–

koNCErNEN MoDErFÖrENINGEN

Den löpande verksamheten

Inbetalningar från kunder

Utbetalningar till rättighetshavare

Utbetalningar till leverantörer och anställda

kassaflöde från den löpande verksamheten

före betalda räntor och inkomstskatter

Erhållen ränta

Erlagd ränta

Inkomstskatt

kassaflöde från den löpande verksamheten

 

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella

investeringstillgångar (NoT 11–12)

Investeringar i materiella investeringstillgångar (NoT 14)

Sålda materiella anläggningstillgångar

Förvärv av dotterbolag (NoT 15)

Investeringar i intressebolag (NoT 16)

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar

Ökning kortfristiga finansiella placeringar

kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Ökning insatskapital

Mottagna koncernbidrag

kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

2009

 

1 390 465 

-1 150 569

-196 650

43 246

9 065

-12

-548

51 751

-7 567

-5 350

676

–

-41 000

11 971

-7 877

-49 147

0

–

0

2 604

140 778

143 382

2008

1 238 681

 -1 024 909

-156 592

57 180

19 479

 -11

 341

76 989

  

-4 816

-5 841

1 435

–

-12 000

-29 741

-79 839

-130 802

 

1

–

1

-53 812

194 590

140 778

2009

1 364 486 

-1 150 569

-174 156

39 761

10 497

-2

464

50 720

-7 567

-4 062

637

–

-41 000

5 718

-7 877

-54 151

0

4 612

4 612

1 181

125 938

127 119

2008

1 167 566

 -1 024 909

-157 482

-14 825

20 185

 -1

 -31

5 328

-4 816

-5 388

51 058

-100

–

-39 321

-79 839

-78 406

1

4 967

4 968

-68 110

194 048

125 938
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NoTEr

NoT 1. rEDoVISNINGS- oCH 
VÄrDErINGSPrINCIPEr

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprin-

ciper överensstämmer med årsredovisnings-

lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd

med undantag för redovisning av koncern-

bidrag vilka redovisas över resultaträkningen

såsom en övrig intäkt. om inte annat framgår

är principerna oförändrade i jämförelse med

föregående år.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterföretag 

där moderbolaget direkt eller indirekt innehar

mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt

har ett bestämmande inflytande. Koncernens

bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden.

Detta innebär att dotterföretagens egna

kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden

mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga

värden, elimineras i sin helhet. I koncernens

egna kapital ingår härigenom endast den del

av dotterföretagens egna kapital som till-

kommit efter förvärvet.

Intresseföretagsredovisning

Som intresseföretag betraktas de företag som

inte är dotterföretag men där moderbolaget

direkt eller indirekt innehar minst 20% av

rösterna för samtliga andelar, eller på annat

sätt har ett betydande inflytande. I koncernens

bokslut redovisas andelar i intresseföretag 

enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandels-

metoden innebär att andelar i ett företag 

redovisas till anskaffningsvärde vid anskaff-

ningstillfället och därefter justeras med 

koncernens andel av förändringen i intresse-

företagets nettotillgångar.

I koncernens resultaträkning ingår koncernens

andel av intresseföretagets resultat. 

I moderbolagets bokslut redovisas andelar 

i intresseföretag till anskaffningsvärde med 

avdrag för eventuella nedskrivningar.

Redovisning av intäkter

I rörelsens intäkter redovisas, efter avdrag för 

mervärdesskatt, hyresintäkter i den period 

uthyrningen avser och royalty i enlighet med

den aktuella överenskommelsens ekonomiska

innebörd. Ränteintäkter redovisas i enlighet

med effektiv avkastning. 

Immateriella och materiella
anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar såsom

datorprogramvaror, redovisas till anskaff-

ningsvärde med avdrag för ackumulerade

avskrivningar enligt plan. Programvaror av

standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för 

programvaror som utvecklats eller på ett om-

fattande sätt anpassats för Stims räkning,

balanseras som immateriell tillgång om de

har troliga ekonomiska fördelar som efter ett

år överstiger kostnaden. Balanserade utgifter

för förvärvade programvaror skrivs av linjärt

över nyttjandetiden, dock högst 3 år.

Avskrivningar sker fr o m den tidpunkt då till-

gången är färdig att tas i bruk. För pågående

nyinvesteringar görs således ingen avskrivning.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till

anskaffningsvärde med avdrag för ackumu-

lerade avskrivningar enligt plan.

Utgifter för förbättringar av tillgångars

prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar till-

gångens redovisade värde. Utgifter för repa-

ration och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av 

systematiskt över tillgångens bedömda 

nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod

används för samtliga typer av materiella

och immateriella tillgångar.

Följande avskrivningstider har tillämpats

Byggnader  50 år

Systemutveckling  5 år

Maskiner och inventarier 5 år

Datorer   5 år

Pensioner

Koncernens anställda omfattas av ITP-planen,

vilken administreras av Alecta. För vissa ledande

befattningshavare finns pensionsutfästelser

utöver ITP-planen, som ryms inom allmän

pensionsplan. Dessa täcks av försäkrings-

lösningar. För en äldre pensionsutfästelse

redovisas åtagandet som en ansvarsförbindelse.

Skatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som

skall betalas eller erhållas avseende aktuellt 

år. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad

som enligt föreningens bedömning skall 

erläggas till eller erhållas från Skatteverket.

Bedömningen görs enligt de skatteregler och

skattesatser som är beslutade eller som är

aviserade och med stor säkerhet kommer

att fastställas.

På grund av sambandet mellan redovisning 

och beskattning redovisas den uppskjutna 

skatteskulden på obeskattade reserver som 

en del av de obeskattade reserverna.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt

metod. Det redovisade kassaflödet omfattar

endast transaktioner som medför in- eller

utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras, kassa- och

banktillgodohavanden.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter 

individuell prövning beräknas bli betalt.

Utländska valutor

Moderföreningen erhåller icke obetydlig del

av sina intäkter i utländsk valuta. Redovisning

sker i svenska kronor till den valutakurs som

råder vid växlingstillfället.

Inga fordringar eller skulder i utländsk valuta

förekommer.

Leasing

Stims samtliga leasingkostnader avser

operationell leasing. Årets leasingkostnader

uppgår till 0,3 mkr.
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NoTEr (tkr) koNCErNEN MoDErFÖrENINGEN

NOT 2. RÖRELSENS INTÄKTER

FraMFÖraNDELICENSEr
Framförande av svensk och utländsk musik i Sverige
Varav 
 Bio
 Copyswede-tv
 online och nya media
 Kabelradio
 Lokalradio
 Lokal-tv
 Närradio
 SR+UR
 Svensk tv (exklusive kabel)
 Utländsk tv (kabeloperatör)
 Utländsk tv (programbolag)

SUMMa MEDIa 
 Försäljning
 Cirkus/Tivoli
 Danskurs
 Arbetsplatsmusik
 Idrott
 Motion
 Mässa/Utställning
 Transport
 Festivaler, konserter, m.m.
 Dans/Underhållning
 Kyrkomusik
 hotell
 Servering
 Teater/Revy
 Kommun/Landsting
 Specialavtal

SUMMa koNSErT & bakGrUNDSMUSIk

 Nedskrivning

Framförande av svensk musik i utlandet samt 
utländsk musik som subförlagts av Stimanslutna 
förlag för hela Norden

Framförande av svensk och utländsk musik i utlandet som på 
uppdrag fördelas av STIM

Fonogramlicenser
Avser rätten till inspelning, exemplarframställning och 
försäljning av fonogram m.m., se not 19. Licensieringen har 
utförts av NCB, Nordic Copyright Bureau i Köpenhamn för det 
nordiska territoriet.

Övriga intäkter
Svensk Musik notuthyrning och fonogramförsäljning 
Svensk Musik statsanslag/bidrag
Kopieringsersättning
Administrationsbidrag från NCB
hyresintäkter
Övrigt 
Mottagna koncernbidrag i STIM

SUMMa rÖrELSEINTÄkTEr

2009
 

1 074 256
562 631

14 626
11 216

27 752
1 074

23 923
2

2 707
115 680
115 631

2 064
16 435

331 110

45 451
115

1 080
8 700
3 638
11 147

610
7 177

57 031
27 201
4 664
17 011

24 560
4 014

19 145
1 703

233 247

-1 726

475 911

35 714

 268 202

65 809
1 697
2 533

17 254
5 726
5 120

33 479

1 408 267

2008
 

851 738
514 000

13 924
10 250
16 923

1 114
26 679

233
2 950

91 050
141 309

1 442
16 027

321 901

39 682
115
871

7 163
3 096

10 282
587

6 609
52 309
24 470
4 446

15 892
22 872

3 630
18 359

1 569

211 952

-19 853

315 247

22 491

 250 552

73 791
1 731

2 693
28 181
6 205
5 818

29 163

1 176 081

2009
 

1 074 256
562 631

14 626
11 216

27 752
1 074

23 923
2

2 707
115 680
115 631

2 064
16 435

331 110

45 451
115

1 080
8 700
3 638
11 147

610
7 177

57 031
27 201
4 664
17 011

24 560
4 014

19 145
1 703

233 247

-1 726

475 911

35 714

 268 202

42 679
0
0

17 254
5 726

0
15 087

4 612

1 385 137

2008
 

851 738
514 000

13 924
10 250
16 923

1 114
26 679

233
2 950

91 050
141 309

1 442
16 027

321 901

39 682
115
871

7 163
3 096

10 282
587

6 609
52 309
24 470
4 446

15 892
22 872

3 630
18 359

1 569

211 952

-19 853

315 247

22 491

 250 552

62 100
924

2 500
28 181
6 205
4 507

14 816
4 967

1 164 390

NoTEr (tkr) koNCErNEN MoDErFÖrENINGEN

NOT 3. RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader
IT drift
Systemutveckling och underhåll
Kontor och administration
Fastighetens kostnader
Totalt övriga externa kostnader

Personalkostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Totala löner och andra ersättningar,
pensionskostnader och sociala avgifter

varav styrelse och verkställande direktör 
Lön och annan ersättning 
Pensionskostnader

avskrivningar
Balanserade utgifter för systemutveckling
Inventarier
Byggnad
Markanläggning
Totala avskrivningar

Övriga rörelsekostnader
SUMMa rÖrELSENS koSTNaDEr

Rörelsekostnaderna inkluderar kostnader 
för nationella ändamål 

NOT 4. INKÖP OCh FÖRSÄLjNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

Moderföreningen
Av årets totala intäkter och kostnader avsåg 0% av intäkterna 
och 33% av kostnaderna andra koncernföretag.

2009
 

4 433
7 947

85 353
4 882

102 615

60 024
20 142
  7 413

  2 645

90 224

4 960
889

3 908
4 706
1 991

–
10 605

203 444

33 981

2008
 

4 062
5 948

61 584
4 900

76 494

51 305
17 913
 9 651
4 283

83 152

4 342
924

4 265
3 938
2 113

–
10 316

169 962

36 522

2009
 

10 657
5 246

109 899
–

125 802

30 580
10 720
 4 462
1 254

47 016

2 634
504

4 664
2 912

–
–

7 576

0
180 394

33 981

2008
 

13 338
2 421

86 238
4 011

106 008

29 014
10 400
 3 019
1 928

44 361

2 649
522

4 265
2 490

–
–

6 755

6 623
163 747

36 522
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NoTEr (tkr) koNCErNEN MoDErFÖrENINGEN

NOT 5. MEDELTALET ANSTÄLLDA,  M.M.

MEDELTALET ANSTÄLLDA

Moderföreningen
Dotterföretag
koncernen

STyRELSELEDAMÖTER OCh LEDANDE BEFATTNINGShAVARE

koncernen 
Styrelseledamöter inklusive personalrepresentanter
Styrelsesuppleanter inklusive personalrepresentanter
Verkställande direktörer och andra
ledande befattningshavare

Moderföreningen
Styrelseledamöter inklusive personalrepresentanter
Styrelsesuppleanter inklusive personalrepresentanter
Verkställande direktörer och andra
ledande befattningshavare

SjUKFRÅNVARO

Moderföreningen

Total sjukfrånvaro
– långtidssjukfrånvaro
– sjukfrånvaro för män
– sjukfrånvaro för kvinnor
– anställda -29 år
– anställda -49 år
– anställda 50 år-

NOT 6. ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER

Moderföreningen
Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till två årslöner vid uppsägning från STIMs sida. Uppsägnings-
tiden är 6 månader ömsesidigt. För verkställande direktören gäller sextio års pensionsålder. Försäkringslösningen är förmånsbaserad.

koncernen
Med verkställande direktören i CEE Services AB har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till en årslön vid uppsägning från CEE Services 
ABs sida. Uppsägningstiden är 6 månader från CEE Services sida och tre månader från verkställande direktörens.

Med verkställande direktören i Svensk Musik Swedmic AB har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till en årslön vid uppsägning från 
Svensk Musik Swedmic ABs sida. Uppsägningstiden är ömsesidigt 3 månader.

NOT 7. ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

Revision
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers
 Föreningsvalda revisorer
Andra uppdrag än revisionsuppdraget 
Summa ersättning till revisorerna

2009

77
72

149

Antal på
balansdagen

22
13

17

10
8

9

2009

1,70%
0,08%
1,40%
1,90%
1,20%
1,80%
1,60%

2009

540
36
62

638

 
Varav män

52%
51%
51%

Varav män

82%
62%

 
41%

80%
50%

44%

2008

2,10%
0,00%
1,80%
2,40%
1,50%
2,30%
1,90%

2008

500
20

140
660

2008

79
66

145

Antal på
balansdagen

20
11

15

10
8

7

2009

380
36
62

478

 
Varav män

55%
52%
53%

Varav män

75%
73%

 
43%

70%
75%

43%

2008

380
20

140
540

NoTEr (tkr) koNCErNEN MoDErFÖrENINGEN

NOT 8. AVRÄKNING

Framförande

Sverige
Övrigt
Utland
Summa avräkning framförande

Fonogramlicenser  m.m.
Sverige och utlandet
SUMMa aVrÄkNING

NOT 9. BOKSLUTSDISPOSITIONER

Upplösning av avskrivning utöver plan 
– byggnad 
Skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
– inventarier
SUMMa bokSLUTSDISPoSITIoNEr

NOT 10. PÅGÅENDE NyINVESTERING I IT-SySTEM

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utgående anskaffningsvärde

NOT 11. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

balanserade utgifter för systemutveckling
Ingående anskaffningsvärden 
 Inköp
 Utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
 Årets avskrivningar
 Utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

NOT 12. ByGGNAD OCh MARK 

byggnad, ingående anskaffningsvärde 
 Försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar 
 Årets avskrivningar
 Försäljning
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

 Mark, anskaffningsvärde
Utgående planenligt restvärde, byggnad och mark

 Fastighetens taxeringsvärde
 varav byggnad

2009

436 939
35 714

475 911
948 564

268 202
1 216 765

–

–

2 673
6 903
9 576

77 644
664

–
78 308

-74 398
-3 908

–
-78 306

2

90 691
–

90 691

-47 858
-1 991

–
-49 849

40 842

11 301
52 143

144 000
99 000

2008

435 440
22 491

317 004
774 935

250 552
1 025 487

–

–

–
2 673
2 673

75 773
2 143
-272

77 644

-70 405
-4 265

272
-74 398

3 246

90 691
–

90 691

-45 745
-2 113

–
-47 858

42 833

11 301
54 134

144 000
99 000

2009

436 939
35 714

475 911
948 564

268 202
1 216 765

–

1 654

1 654

2 673
6 903
9 576

77 644
664

–
78 308

-74 398
-3 908

–
-78 306

2

–
–
–

–
–
–
–

–

–
–

–
–

2008

435 440
22 491

317 004
774 935

250 552
1 025 487

6 518

-1 654

4 864

–
2 673
2 673

75 773
2 143
-272

77 644

-70 405
-4 265

272
-74 398

3 246

90 691
-90 691

–

-45 745
–

45 745
–

–

–
–

–
–
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NoTEr (tkr) koNCErNEN

koNCErNEN

MoDErFÖrENINGEN

MoDErFÖrENINGEN

NOT 13. INVENTARIER

 Ingående anskaffningsvärden 
 Inköp
 Utrangering/Försäljning
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

 Ingående avskrivningar 
 Årets avskrivningar
 Utrangering/Försäljning
 Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

NOT 16. FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCh UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna framförandeintäkter
Upplupna intäkter privatkopieringsersättning
Förutbetalda kostnader
Övrigt
SUMMa FÖrUTbETaLDa koSTNaDEr
oCH UPPLUPNa INTÄkTEr

NOT 14. ANDELAR I DOTTERFÖRETAG

Moderföreningen org. nr. Säte kapital-andel % antal tusen aktier bokfört bokfört
     värde 2009 värde 2008 

CEE Services AB  556723-5923 Stockholm 100 100 100 100 
Stim Fastighets AB 556745-2841 Stockholm 100 1 100 100 
Svensk Musik Swedmic AB 556754-1338 Stockholm 100 1 100 100
Summa     300 300

NOT 15. ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Intresseföretag org. nr. Säte kapital-andel % rösträttsandel antal redovisat
Indirekt ägt     tusen aktier värde 

International Copyright
Enterprise Services AB 556723-5907 Stockholm 50 50 50 53 996 

Ingående balans      8 187
Årets investeringar      41 000
Andel av intressebolags resultat      4 809
Utgående balans      53 996

Stim har under räkenskapsåret 2008 överlåtit aktierna i intresseföretaget till dotterföretaget CEE Services AB.

2009

31 941
5 350

-20 757
16 534

-20 268
-4 706
20 112
-4 862
11 672

2009

53 133
23 636

2 849
2 816

82 434

2008

30 820
5 841

-4 720
31 941

-19 615
-3 938
 3 285

-20 268
11 673

2008

73 442
32 828

2 103
1 263

109 636

2009

27 500
4 062

-20 749
10 813

-18 588
-3 668
20 112
-2 144
8 669

2009

53 133
23 636

2 849
702

80 320

2008

26 832
5 388

-4 720
27 500

-19 384
-2 490
 3 286

-18 588
8 912

2008

73 442
32 828

1 279
1 199

108 748

NoTEr (tkr) koNCErNEN MoDErFÖrENINGEN

NOT 17. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

bundet eget kapital
Insatskapital
Reservfond
Bundna reserver
Förskjutningspost fria reserver/bundna reserver
SUMMa bUNDET EGET kaPITaL

Fritt eget kapital
Balanserat resultat/Dispositionsfond
Förskjutningspost fria reserver/bundna reserver
Årets resultat
SUMMa FrITT EGET kaPITaL

NOT 18. OBESKATTADE RESERVER

Skillnad mellan avskrivning enligt plan
och bokförd avskrivning för inventarier
Avskrivning över plan
SUMMa obESkaTTaDE rESErVEr

2009

5
–

-2 398
3 589
1 196

4 687
-3 589
2 202
3 300

4 496

–

2008

5
–

5 724
-8 122
-2 393

-12
8 122

-3 423
4 687

2 294

–

2009

5
1 226

–
–

1 231

5
–
–
5

1 236

–
–

2008
 

5
1 226

–
–

1 231

5
–
–
5

1 236

1 654
1 654
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NoTEr (tkr)
NOT 19. AVRÄKNINGSSKULDER MODERFÖRENINGEN

Svenska avräkningen

Ingående balans

Reservering från föregående år 
Förändring av reserv 
Avräkning till svenska rättighetshavare 
Avräkning till utländska sällskap 
oidentifierat  
Årets resultat framförande, Sverige 
Årets resultat framförande, fördelas av Stim 
Avräkning till svenska rättighetshavare av årets resultat 
Avräkning till utländska sällskap av årets resultat 
oidentifierat 
Återföring oidentifierat 
Reservering 
Utgående balans

Utlandsavräkningen

Ingående balans
Avräkning till svenska rättighetshavare
Årets resultat framförande utlandet 
Avräkning till svenska rättighetshavare av årets resultat 
Utgående balans

Fonogramavräkningen

Ingående balans

Årets resultat fonogramavräkning i Sverige och utlandet 
Avräkning till svenska rättighetshavare 
Avräkning mars 
Avräkning juni 
Avräkning september 
Avräkning december 
Löpande avräkning 
Utgående balans

avräknade medel, ännu ej utbetalade
Svenska rättighetshavare 
Utländska sällskap 
Övrigt 
Utgående balans

Utgående balans avräkningsskulder

Den svenska avräkningen fördelas procentuellt enligt följande:
Svensk musik: 
Upphovsmän 
Förlag
Utländsk musik: 
Svenska subtextförfattare 
Svenska subförlag 
 
Svenska rättighetshavare 
Utländska rättighetshavare
Summa

2009

464 727

-228 257 
14 819 

-145 242 
- 93 643 
-12 404

436 939
35 714

-131 307 
-84 658 
-11 802 
24 206 

205 507 
474 599

72 599
-43 807
475 911

-387 959
116 744

–

268 202

-8 530
-143 214 

-6 371 
-114 197

4 110
–

20 198
2 508
5 136

27 842

619 185

36
29

7
25

0
25

61
39

100 

2008

480 959

-199 976
2 016

-166 970
-106 751

-9 278

435 440
22 491

-135 091
-86 370
-11 809
21 087

218 979
464 727

57 332
-48 755
315 247

-251 225
72 599

–

250 552

-130 155
-27 552
-92 298

-547
–

8 980
5 955

717
15 652

552 978

37
29

8
24

0
24

61
39

100

NoTEr (tkr) koNCErNEN MoDErFÖrENINGEN

NOT 20. UPPLUPNA KOSTNADER
OCh FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna kostnader
Förutbetalda framförandeintäkter, Sverige
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala kostnader
Semesterskuld
SUMMa UPPLUPNa koSTNaDEr
oCH FÖrUTbETaLDa INTÄkTEr

NOT 21. ANSVARSFÖRBINDELSER

Stim har den 4 augusti 2008 gått i borgen (proprieborgen) 
såsom för egen skuld såvitt avser CEE Services ABs åtaganden 
enligt aktieägaravtal mellan CEE Services AB och MCPS-PRS-
Alliance Limited, numera PRS for Music, avseende intresse-
företaget International Copyright Enterprise Services AB.

NOT 22. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 

Aktuell skatt för året 
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 
Uppskjuten skatt 
Summa skatt enligt resultaträkningen 
 
Uppskjutna skatteskulder 
Obeskattade reserver

2009

6 551
85 793

2 787
2 982
3 369

101 482

-166
11

435
280

7

2008

11 609
85 445

1 074
2 042
2 952

103 122

-240
–

1 384
1 144

442

2009

4 448
85 793

0
996

1 581

92 818

-138
11
–

-127

2008
 

4 123
85 445

0
910

1 431

91 909

-204
–
–

-204
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Vi har granskat årsredovisningen, koncern-

redovisningen och bokföringen samt 

styrelsens och verkställande direktörens för-

valtning i Svenska Tonsättares Internationella

Musikbyrå (STIM) u.p.a. för år 2009. 

Föreningens årsredovisning ingår i den tryckta

versionen av detta dokument på sidorna 

46–62. Det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för räkenskaps-

handlingarna och förvaltningen och för att

årsredovisningslagen tillämpas vid upprät-

tandet av årsredovisningen och koncernredo-

visningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 

årsredovisningen, koncernredovisningen och 

förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god 

revisionssed i Sverige. Det innebär att vi 

planerat och genomfört revisionen för att

med hög men inte absolut säkerhet försäkra

oss om att årsredovisningen och koncern-

redovisningen inte innehåller väsentliga 

felaktigheter. En revision innefattar att 

granska ett urval av underlagen för belopp

och annan information i räkenskapshand-

lingarna. I en revision ingår också att pröva

redovisningsprinciperna och styrelsens och

verkställande direktörens tillämpning av dem

samt att bedöma de betydelsefulla uppskatt-

ningar som styrelsen och verkställande direk-

tören gjort när de upprättat årsredovis-

ningen och koncernredovisningen samt att 

utvärdera den samlade informationen i 

årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvars-

frihet har vi granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i föreningen för 

att kunna bedöma om någon styrelse-

ledamot eller verkställande direktör är 

ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har 

även granskat om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktör på annat sätt 

handlat i strid med lagen om ekonomiska 

föreningar, årsredovisningslagen eller före-

ningens stadgar. Vi anser att vår revision ger 

oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen

har upprättats i enlighet med årsredovis-

ningslagen och ger en rättvisande bild av

föreningens resultat och ställning i enlighet

med god redovisningssed i Sverige. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-

redovisningens och koncernredovisningens 

övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstäm-

man fastställer resultaträkningen och balans-

räkningen för föreningen och koncernen,

disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-

ningsberättelsen och beviljar styrelsens 

ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Som framgår av förvaltningsberättelsen 

publicerade EU-kommissionen i början av 

år 2006 ett preliminärt ställningstagande 

där Stim, tillsammans med sina europeiska 

motsvarigheter, anklagats för att begränsa 

konkurrensen samt göra sig skyldiga till 

olaglig samverkan. EU-kommissionen har 

under år 2008 fattat ett beslut innebärande 

att sällskapen beordras att göra en översyn 

av befintliga ömsesidiga avtal. För att efter-

komma EU-kommissionens krav på för-

ändring har Stim därefter under tiden fram

till 15 mars 2009 vidtagit åtgärder genom 

att omförhandla berörda ömsesidiga avtal 

beträffande de territoriella begränsningarna 

och att avskaffa all exklusivitet i de 

upplåtelser som fanns i de tidigare avtalen. 

EU-kommissionen kommer att pröva om 

vidtagna åtgärder uppfyller dess krav. 

Skulle en sådan prövning ge vid handen 

att åtgärderna inte är tillräckliga kan 

bötesbelopp, uppgående till maximalt 10% 

av en årsomsättning, komma att utkrävas. 

Det är i dagsläget svårt att bedöma EU 

kommissionens slutliga ställningstagande.

rEVISIoNSbErÄTTELSE
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) u.p.a.
org. nr 702002-3524

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas föreningsstämman den 28 maj 2010 för fastställelse.

Stockholm den 15 april 2010

Stockholm den 15 april 2010

evy Jakobsson
Auktoriserad revisor

Utsedd av föreningsstämman

Kettil Skarby
Revisor

Utsedd av föreningsstämman

Gunnar Petri
Styrelsens ordförande

Eric hasselqvist                              Monika Ekmark                              Christina Mattsson                              Sten Melin

Chrichan Larson                              Johan Ekelund                              Alfons Karabuda                              Leif Pagrotsky                              Claes Tullbrink

Kenth Muldin
Verkställande direktör




