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som et af de første forvaltningssel-
skaber i verden giver KODA medlem-
merne mulighed for at tilbyde deres 
musik gratis til ikke-kommerciel 
brug. Creative Commons-licensen er 
en forsøgsordning. 
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Årets resultat er ekstra-
ordinært højt af tre årsa-
ger: Væsentligst er ef-
terbetalinger for tidli-
gere år. navnlig tV 2 
Danmark, der siden 2003 
har afregnet acontobe-
løb, præger tallene, efter 

at en ny fremadrettet aftale blev indgået. 

Resultatet blev desuden løftet af, at mere 
musik er rykket fra traditionelle kanaler til 
internettet og har flyttet indtægter fra nCb 
til KODA. endelig har KODA indgået flere 
nye aftaler med kunderne. 

De ekstraordinære indtægter betyder, at 
puljen til fordeling blandt komponister, 
sangskrivere og musikforlag steg 31,3 pct. 
Med 579,3 mio. kr. blev puljen den hidtil 
største i KODA’s historie. 

På andre områder er indtægterne faldet. 
Årsagen er navnlig den økonomiske krise, 
der tog fart i anden halvdel af 2008 og des-
værre accelererer videre i år. Ikke blot kon-
certområdet, som er faldet til under 
2006-niveauet, er ramt. Også restaurantom-
rådet – herunder hoteller, cafeer, barer og 
bodegaer - er gået tilbage. Indtægterne her 
er ca. 6 mio. kr. lavere end i 2007. Desværre 
fortsætter udviklingen, og antallet af kun-
der, der går i betalingsstandsning, tager til. 
KODA har desuden sænket tarifferne på 
flere områder – bl.a. for kommerciel radio 
og for regionale spillesteder.

Omfattende kopiering
Udover tilbagegangen på koncertområdet 
dykkede det traditionelle salg af musik på 
cd igen sidste år. Desuden er den ulovlige 

piratkopiering fortsat omfattende. Dertil 
kommer den lovlige privatkopiering. Folke-
tinget har gennem årene flere gange redu-
ceret den økonomiske kompensation til 
KODA’s medlemmer via vederlaget for salg 
af uindspillede bånd, dvd’er og cd'er. Des-
værre falder indtægterne, som KODA mod-
tager via Copydan båndkopi, yderligere, 
fordi forbruget flytter til andre medier. 

Heller ikke væksten i bibliotekernes ud-
lån af musik afspejles i økonomien for kom-
ponister, sangskrivere og musikforlag. 

2008 blev et modsætningsfyldt år: På den ene side har vi opnået et godt resultat og 
gennemført en spændende fornyelsesproces, der har vakt international opsigt. På 
den anden side har vi med den økonomiske krise samt musik- og mediebranchens 
omstilling til nye tider fået væsentlige udfordringer, som dæmper glæden. 

2008: 
“EkstraordinærE EngangsindtægtEr, rEsultatEr og udfordringEr”

KODA indgår aftale 
med Radio 100 FM, 
der matcher  
ønskerne i medie- 
forliget, hvor der ikke 
kræves vederlag. 

Den meget efterspurgte work-
shop om flowskrivning, tidligere 
afholdt tre gange i København, 
tilbydes også to gange i Århus. 
Underviser er skrivecoach og 
forfatter bo skjoldborg.

Radio og tv kr.  269.323.000
Satellit og kabel kr.  161.008.000 
Båndkopi kr.  5.513.000 
Anden offentlig fremførelse kr.  152.300.000 
Modtaget fra udlandet kr.  35.353.000 

Renter kr. 15.512.000 

KODA's indtægter 2008 excl. hensættelser til tab 
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KODA vil arbejde for, at Folketinget gen-
nemfører en mærkbar forbedring af beta-
lingen fra bibliotekerne og for, at vederla-
get for blankbånd bliver tilpasset til virke-
ligheden. enten må man fra politisk side 
lægge afgift på indbyggede medier – fx 
harddiske – eller finde en alternativ finan-
siering, som opvejer indtægtstabet. 

Positiv respons
Udviklingen betyder, at der er et stort   
behov for at udvikle nye veje og arbejds-
metoder, som kan bringe musikken i spil. 
Den opgave står vi godt rustet til at møde 
efter det første hele år med KODA’s moder-
niserede mission og vision, der i øvrigt kan 
læses på vores hjemmeside. 

Udgangspunktet er, at KODA vil sikre, at 
et mangfoldigt udbud af musik kan spilles 
overalt i samfundet. Og på kort tid har vo-
res forstærkede fokus på at udvikle aftaler, 
samarbejde og dialog med KODA’s kunder 
og den øvrige omverden medført mange 
positive forandringer. KODA har med nye 
løsninger både bidraget til at lette flere 
danskeres adgang til mere musik og til, at 
nye indtægtsveje for dem, som skaber ord 
og toner, er opstået. Vi oplevede sidste år 
adskillige nyskabende aftaler, som også i 
udlandet har gjort mange opmærksomme 
på KODA’s fornyelsesproces. 

KODA bidrog bl.a. til, at danske seere af 
digitalt kabel-tv som de første i europa 
kunne tage nye tjenester i brug. Den så-
kaldte startForfra-funktion giver seerne 
mulighed for at spole igangværende tv-

programmer tilbage til start. Årets vigtigste 
aftale var tDC Play. nyheden om tDC-kun-
dernes adgang til to mio. musiknumre gav 
genlyd i hele i verden. Aftalen er en væ-
sentlig årsag til, at det danske onlinesalg af 
musik sidste år blev fordoblet. navnlig 
dansk musik er populær hos tDC Play. 
Fremgangen er flot, men desværre ikke nok 
til at indhente de seneste års fald i det 
samlede marked for indspillet musik. 

Vi har gennem året også forberedt pro-
jekter, der samler mange bag ambitionen 
om at styrke musikken i Danmark. Med 
Karrierekanonen samarbejder KODA, DR 
P3, Roskilde Festival og foreningen spille-
steder.dk om talentudvikling. KODA tog 
også initiativ til at samle flere end 50 virk-
somheder, organisationer og institutioner 
bag ideen om Musikzonen. Hvis projektet 
opnår støtte fra erhvervs- og byggestyrel-
sens støtteordning til etablering af oplevel-
seszonen, vil mange spændende mulighe-
der opstå.

Internationalt
Uden for Danmark lægger KODA betyde-
lige ressourcer i at sikre tilfredsstillende 
vilkår på et marked, hvor store internatio-
nale selskaber i større omfang opsøger 
grænseoverskridende licensering.

KODA har anket afgørelsen fra eU-kom-
missionen, som i sommeren 2008 forbød de 
daværende gensidighedsaftaler mellem 
musikforvaltningsselskaberne i eU for ka-
bel, satellit og online. Risikoen er, at klare-
ring af rettigheder bliver dyrere, og at det 

danske repertoire marginaliseres. Derfor 
tilpasser KODA og 27 søsterselskaber i 
skrivende stund gensidighedsaftalerne. 
slutresultatet skulle gerne blive, at vi fort-
sat har verdensrepertoiret på nationalt 
plan og helst på samme vilkår som hidtil. 
Opgaven er vanskelig, men ikke umulig. 
eU-sagen har fortsat høj prioritet. 

2009
KODA’s resultat bliver mindre i 2009 på 
grund af den økonomiske krise, og fordi vi 
må undvære dette års ekstraordinære 
indtægter. Derimod har vi positive forvent-
ninger, når det gælder udviklingen af KO-
DA’s aktiviteter, som kombineret med 
europas laveste administrationsprocent 
betyder, at vi er bedre rustet end mange 
andre til at møde de udfordringer, som 
året med sikkerhed vil byde på. 

tDC Play offentliggøres. KODA, tDC og plade-
selskaberne indgår en aftale, som sikrer tDC’s 
500.000 mobil- og bredbåndsabonnenter gratis 
adgang til op imod to mio. musiknumre. 

KodA / DIReKtøR nIels bAKs beRetnIng
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Hans Kragh-Jacobsen vinder spil 
Dansk Dagens tekstkonkurrence 
med teksten "Det land der rummer 
alle jordens farver". 244 deltog i 
konkurrencen. 

KODA's administrationsprocent 1998-2008
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Ivan Pedersen, ny formand for KODA’s råd i 
2008, glæder sig over KODA’s evne til at 
have næse for nye forretningsmæssige 
muligheder og til at være på forkant af, 
hvordan forbrugsmønstrene ændrer sig. 
”Der har været - og er virkelig - meget for-
andring at forholde sig til her. Heldigvis er 
KODA i dén grad omstillingsparat.”

EU-kommissionens kritik
en af KODA’s basale forretningsmodeller er 
under heftigt angreb fra eU-kommissionen, 
nemlig gensidighedsaftalerne mellem ver-
dens forvaltningsselskaber om brug af hin-
andens repertoire. Aftalerne sikrer, at når 
en dansk kunde har en aftale hos KODA, 
har de adgang til at bruge hele verdensre-
pertoiret, samtidig med at de ved, at musik-
kens ophavsmænd faktisk får betaling for 
brug af deres musik. 

”Denne model fungerer fantastisk og har 
gjort det i årtier. Den bliver skarpt kritiseret 
af eU-kommissionen i et misforstået hen-
syn til borgeren efter tesen om, at ”forbru-
geren har altid ret”. Visse af eU-politikerne 
er langsomt ved at indse, at en omstruktu-
rering af den eksisterende forvaltning af 

musik på nettet måske kan få helt uforud-
sete negative konsekvenser for musikkultu-
ren i europa. KODA indretter sig selvfølge-
lig efter den ændrede lovtekst, men vi pro-
testerer undervejs. Og vi vil slå højt på 
tromme i hele europa for, hvor effektive vi 
er i udøvelsen af vores kerneforretning 
samtidigt med, at vi er i stand til at tage 
hånd om det smalle repertoire. KODA’s ar-
gumenter bliver forhåbentlig svære for 
både forretningsliv og politikere at over-
høre.” 

Arbejdet med 
vedtægtsændringer
KODA’s råd besluttede allerede i 2006 at 
modernisere vedtægterne. Dels fordi de 
var gamle og slet ikke passede til organisa-
tionens nuværende praksis. Dels fordi nye 
tider kræver ny praksis og åbenhed. 
selvom vi har arbejdet længe og grundigt, 
har vi endnu ikke fået vendt hver eneste 
sten, og i skrivende stund ser det ikke ud 
til, at vi kan nå at blive færdige til general-
forsamlingen 2009. 

”I KODA's råd søger vi konsensus i be-
styrelsen og ønsker, at alle parter skal hø-

res og i videst muligt omfang inddrages i 
den næste – og forhåbentligt langtidshold-
bare - vedtægtsændring.”   

Livrem, seler og mod
Ivan Pedersen nævner bl.a. tDC Play som 
en forretningsmodel, ingen andre lande 
endnu har magen til. ”Det er et godt ek-
sempel på, at mod bliver belønnet. Jeg er 
lidt stolt af, at KODA har kunnet rykke og 
lave sådan en aftale, og her føler jeg mig 
som komponist og medlem godt varetaget. 
Der har været mange år, hvor alt gik efter 
en lige snor. nu, hvor samtiden kræver to-
tal fleksibilitet, formår KODA at agere med 
både livrem og seler og samtidig turde no-
get. Det, synes jeg, er en god blanding af 
markedsmæssigt mod og økonomisk kon-
servatisme.”

Formanden slutter af med at rose den 
grundlæggende pragmatik i KODA’s arbejde. 

”For 10 år siden blev KODA opfattet som 
en slags ekstra skattevæsen, sådan ses vi 
absolut ikke længere. nu formår organisati-
onen at vise hensyn og smidighed med en 
”alt kan lade sig gøre-holdning”, så musik-
ken kan spille i alle mulige sammenhænge.”

IntErvIEw mEd 
ivan PEdErsEn, formand for koda’s råd

KODA skolekontakt modtager 
ansøgninger om komponist-
besøg fra 400 skoler, der kan 
vælge mellem 94 komponister 
og sangskrivere. 155 skoler 
bevilges besøg.  

Medlemmerne møder talstærkt op 
til KODA’s generalforsamling, hvor 
forslag til vedtægtsændringer dis-
kuteres. Ivan Pedersen afløser 
Klaus Ib Jørgensen som formand 
for KODA’s Råd. 

På årets sPOt Festival i År-
hus flankeres de 117 koncer-
ter af en KODA-stand, som 
bliver omdrejningspunktet for 
debat og dialog med medlem-
mer og andre interesserede. 

“I KOdA har vi altid sagt, at markedet ændrer sig med 

forrygende hast. men det har da aldrig været sandere end nu. 

nye forretningsmodeller er vigtige for en virksomhed, og her har 

KOdA vist sig vældigt godt rustet.”
Ivan Pedersen
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For mange af vores medlemmer er pengene 
fra KODA ganske afgørende. Mange kompo-
nister og sangskrivere i Danmark stykker en 
årsløn sammen af KODA-penge, koncertind-
tægter, pladesalg, sponsorater – eller job i 
helt andre brancher end musikken. Kun 150 
komponister/sangskrivere tjente mere end 
150.000 kr. i KODA-indtægt i 2008. Ikke store 
beløb, men alligevel en betydningsfuld pose 
penge for en stor del af dansk musikliv. 

sangskriver og sanger Ane trolle (bl.a. 
Jaconfetti og trolle/siebenhaar) siger:

Kun få af KODA’s medlemmer kan leve godt af at skabe musik. Som bekendt er indtæg-
terne på pladesalg i drastisk fald. Det er indtægterne i KODA ikke, men danskerne lytter 
til mere forskellig musik i dag end for 10 år siden, og det betyder, at KODA-pengene for-
deles blandt stadig flere kunstnere. 

mEdLEmmErnEs 
indtjEning i 2008

Udbetaling fra KOdA og nCB i 2008
Den samlede udbetaling til komponister, sangskrivere og musikforlag, som skete i 2008, er lavere end i 2007. Den ene del af forklaringen 
er, at betaling for det internationale musikrepertoire, der rettighedsmæssigt tilhører et af de store multinationale musikforlag, tidligere 
har været betalt til forlagets danske afdeling. Det har ændret sig siden 2007, så vederlagene for repertoiret nu udbetales til det multi-
nationale musikforlag i et andet land. Den anden del af forklaringen er, at den sag, der har kørt mellem KODA og tV 2 om tV 2's beta-
ling for årene 2003-2007, har betydet, at KODA's afregninger til medlemmerne har været at betragte som foreløbige beregninger, der 
muligvis skulle efterjusteres i opadgående eller nedadgående retning afhængigt af forhandlingsresultatet. På den baggrund har vi 
været forsigtige i vores vurdering af, hvilket beløb vi fornuftigvis kunne udbetale, og udbetalingen i 2008 har være relativt mere forsig-
tigt estimeret end i 2007. Derfor er beløbet til udbetaling mindre for 2008.

I den forbindelse skal man ikke lade sig forvirre af, at der i KODA’s regnskab for 2008 er en stor stigning i indtægt fra 2007 til 2008 – fra 
498 mio. kr. til 639 mio. kr. Det er nemlig først i 2009, at pengene fra 2008-regnskabet skal fordeles til medlemmerne.

KOdA, Gramex og nCB er 
nonprofit medlemsorganisationer
	KodA (KOmponistrettigheder i DAnmark) repræsenterer 
godt 33.000 komponister, sangskrivere og musikforlag. 

	Gramex har 62.000 medlemmer og repræsenterer de ud-
øvende musikere og pladeselskaber.

	Alle KODA-medlemmer er automatisk medlem af nCB (nor-
disk Copyright bureau), som varetager medlemmernes rettighe-
der, når deres musik indspilles på et lydbærende medie (fx på cd 
eller dvd). 

22 sangskriverklubber over 
hele landet får støtte fra 
KODA. bl.a. via et seminar 
med udenlandske og danske 
kapaciteter om "networking 
og turnéjob i udlandet".

“KOdA’en gør mig ikke rig, men er allige-

vel en meget vigtig del af min indtægt, som gør, 

at jeg kan arbejde kreativt og ikke behøver at 

tage deltidsjob ved siden af min karriere. det er 

en vigtig måde at støtte danske musikere på, og 

hvis man fra officielt hold skulle finde på at 

fjerne KOdA og Gramex eller skære ned på det, 

vil vi blive bekræftet i, at man slet ikke har sat 

sig ind i, hvordan musikverdenen opererer. den 

lidt smallere musik har brug for statens støtte, 

så dansk musikliv kan blive ved med at blom-

stre, som det gør nu.”

Ane trolles indtægt fra KODA varierer me-
get, men hun skyder på, at den er mellem 
20-50 pct. af en årsløn.
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KODA afholder ekstraordinær ge-
neralforsamling. Med 114 stem-
mer for og 44 imod vedtager ge-
neralforsamlingen at udvide KO-
DA’s råd med endnu et medlem – 
en musikforlægger. 

8.600 komponister, 
sangskrivere og mu-
sikforlæggere modta-
ger betaling ved årets 
største afregning fra 
KODA.

KodA 2008
beløbsintervaller Autorer Forlag  total Kroner
1  -  1.000 6.351 177 6.528 1.638.722
1.001  -  5.000 3.051 63 3.114 7.652.235
5.001 - 10.000 1.029 28 1.057 7.559.739
10.001 - 30.000 1.238 62 1.300 22.745.231
30.001 - 50.000 347 17 364 14.066.338
50.001 - 75.000 214 4 218 13.212.271
75.001 - 150.000 204 11 215 21.840.253
150.001 -           150 31 181 63.587.389
I alt 12.584 393 12.977 152.302.178

nCB 2008
beløbsintervaller Autorer  Forlag total Kroner
1  -  1.000 2.825 111 2.936 1.028.098
1.001  -  5.000 1.442 66 1.508 3.546.787
5.001 - 10.000 408 25 433 3.018.205
10.001 - 30.000 404 32 436 7.474.569
30.001 - 50.000 98 10 108 4.161.741
50.001 - 75.000 61 5 66 3.971.922
75.001 - 150.000 67 6 73 7.272.103
150.001 - 38 12 50 18.244.486
I alt 5.343 267 5.610 48.717.911

så meget tjente medlemmerne

Ane Trolle
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Musikkens værdi og samarbejde med kun-
derne er kodeord i KODA’s markedsstrategi. 
Jo stærkere kunderelation, jo større er for-
ståelsen for, at der skal betales for musikken 
– og ikke mindst – at musik betaler sig. Og 
fokus har flyttet sig hos vores kunder – væk 
fra selve betalingen og mod det produkt, 
man betaler for – nemlig musikken. 

KODA er en dynamisk, engageret og vi-
dende organisation, og det gør vi brug af - 
også over for kunder. Vi har bl.a. afholdt ar-

Vores strategi har fokus på samarbejde med kunden for at komme tættere på produktet og 
kunsten. Alt sammen for at vækste hele markedet for musik. 

mUsIK 
bEtalEr sig 

Indhold

Forord 02

Film Scoring 03

SangSkriver-StaFet$ 04

reklamemuSik 05 

copenhagen Skrivemaraton 06

Writer/producer 06

plug-in 07 

dmF eFteruddannelSeSkurSer  08 

praktiSk 08

tilmeldingSkupon 08 

KODA uDbyDer i sAmArbejDe meD
ArtlAb/DAnsK musiKer FOrbunD

KODA's kursuskatalog bringer årets antal af 
kursuspladser op på 185. Kurserne spænder 
vidt. emnerne er fx filmscoring, feedback for-
løb med erfarne udenlandske og danske 
sangskrivere samt kursus i at komponere i 
kommercielt øjemed - fx til reklamer.

KODA uddeler 2,1 mio. kr. til dansk 
musiks vækstlag. Pengene kommer 
fra vederlagsordningen for hjemme-
kopiering. Modtagerne er en bred 
vifte af kunstnere – fra rytmisk musik 
til klassisk kompositionsmusik m.m.

KODA og gramex’ prisopgave om 
"musikkens værdi" bliver vundet af 
tav Klitgaard og Jens H. Madsen. 
Deres besvarelse – projekt ground-
Control – er en interaktiv lydkulisse, 
designet til Københavns lufthavn.
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rangementer for storkunder, hvor bran-
cherne kultur, erhverv og medie mødes til 
gensidig inspiration i gode rammer. Her 
skabes helt konkret nye samarbejder, der 
bruger musik på innovative måder. Vi har 
også deltaget på messer og arrangeret 
flere kundeevent, bl.a. en b2b-event for 
detailhandelen med fokus på fremtidens 
forbrugere og musik som en del af shop-
pingoplevelsen.

en musikkonsulent i KODA arbejder ude-
lukkende med musikkens værdi i form af 
indsamling af viden fra forskning, private 
virksomheder m.m., som formidles til bl.a. 
KODA’s hjemmeside, til kundeservice og til 
de fem konsulenter, der besøger 5.000 kun-
der årligt. Musikkonsulenten tilbyder des-
uden gratis rådgivning og foredrag om mu-
sikbrug for KODA’s kunder.

musik betaler sig 
– 10 enkle råd til brug af musik:

Overvej hvilken funktion musikken skal have / 
lad musikken skabe dit image / spil musik, der 
passer til dine kunder / Musikkens tempo har 
indflydelse på kundegennemstrømningen / lad 
musikken passe til de varer og den service, du 
sælger / spil musik, der passer til dagens og 
ugens rytme / bruger du radio, mister du indfly-
delsen på musikvalget / spil musik dine ansatte 
kan lide / brug musikanlæg af god kvalitet / Vær 
opmærksom på lydniveauet.

Fakta om KOdA's kunder
	Knap 40.000 aktive kunder og mere end 200.000 aktuelle og 
tidligere kunder i database.

	550 onlineaftaler om brug af musik på internettet

	Ca. 70 nye aftaler om ugen

	Antal af inkassosager er faldet til en tredjedel i 2008

“I dr er vi tilfredse med det sam-

arbejde, vi har med KOdA, fordi det både 

kommer musikskaberne og vores lyttere 

og seere til gode. dermed er kunstnerne 

sikret en korrekt og effektiv betaling for 

deres musik, og dr har - ligesom andre 

radio- og tv-stationer - adgang til at spille 

den musik, vi ønsker.”

Kenneth Plummer, generaldirektør i dR

28,2%18,6%

18,9%

2,6%

1,5% 25,2%

5,0%

Total kr. 152.299.670

KODA's indtægter 2008 - anden offentlig fremførelse 

Restaurationer, hoteller kr.   42.901.355
Biograf kr.     7.675.265
Butiksmusik kr.    38.381.502 
Musik til arbejdet kr.  2.352.550 
Øvrig Baggrundsmusik kr.        3.933.311
Koncerter kr. 28.708.038   
Underholdning kr. 28.347.649 
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KODA vil hjælpe kunderne, så det er let at 
bruge musik. Det udgangspunkt betyder, at 
vi ofte deltager i dialog med kunderne om 
udvikling af nye tjenester. KODA lægger 
desuden mange ressourcer i samarbejde 
og dialog med andre forvaltningsselskaber 
om fælles produkter, der fremmer adgan-
gen til musik, bl.a. nCb, gramex, Copydan 
og pladeselskabernes brancheorganisation 
IFPI. tæt kontakt og åbenhed over for nye 
fælles løsninger er en væsentlig årsag til, 
at flere af årets nyskabende aftaler har 
været mulige.

nye aftaler
Udover tDC Play har navnlig en aftale, der 
giver kabel-tv operatørerne nye mulighe-
der, vakt international opsigt. 

Med et tryk på fjernbetjeningen kan se-
ere af digital kabel-tv nu starte de fleste 
igangværende tv-programmer forfra og se 
dem fra begyndelsen. Danmark blev det 
første land i europa, hvor seerne fik ad-
gang til den såkaldte startForfra-funktion. 

Internationalt er udfordringen, at nye di-
gitale tv-tjenester anvender rettigheder 
fordelt på et stort antal forskellige rettig-
hedshavere. Mangler accept fra blot en 
enkelt rettighedshaver, kan programmet 
ikke vises. Men i Danmark kunne KODA 

sAmArBEjdE 
skabEr rEsultatEr for musikkEn

sammen med Copydan og nCb tilbyde en 
fælles aftale, som hurtigt kunne træde i 
kraft. Aftalen har fordele for alle parter: 
Den skaber indtægter for rettighedsha-
verne, den giver forbrugerne adgang til nye 
tjenester, og den bidrager til digitaliserin-
gen af Danmark. Her spiller de danske ka-
belanlæg, som 1,6 mio. husstande er tilslut-
tet, en væsentlig rolle. 

International interesse
Også internationalt har KODA’s netværk og 
samarbejdsrelationer høj prioritet. Der har 
fx været stor interesse for KODA på årets 
internationale musikmesser, navnlig tyske 
POPKOM og Midem i Cannes. Her blev 
KODA inviteret til at fortælle mere om årets 
aftaler på seminarer, der blev citeret flittigt 
i internationale branchemedier. KODA del-
tager desuden aktivt i arbejdet i forvalt-
ningsselskabernes internationale samar-
bejdsorganisationer.

I et europæisk perspektiv er Danmark et 
lille land. Den positive interesse i branchen 
for KODA’s udvikling og ideer er derfor et 
ekstra aktiv i den løbende dialog med multi-
nationale musikforlag, hvis repertoire på 
onlineområdet ikke nødvendigvis behøver 
blive licenseret via forvaltningsselskaber 
som KODA. 

EU
KODA påvirker alene og i samarbejde med 
andre dansk lovgivning via høringssvar og 
dialog med politikere.

Internationalt var årets væsentligste op-
gave at påvirke beslutningsprocessen i 
Danmark og i bruxelles op til eU-kommissi-
onens indgreb mod gensidighedsaftalerne 
mellem KODA og 26 søsterselskaber. Afgø-
relsen, der kom i juli, var utilfredsstillende, 
men mindre indgribende end forventet. I 
Danmark støttede bl.a. DR og lokalradio-
erne KODA og beklagede, at eU-kommissi-
onens ønske om mere konkurrence kan 
komplicere adgangen til musikrettigheder.  

KODA’s markedsafdeling 
samler nøglepersoner fra 
erhverv, kultur og medier til 
populært netværksarran-
gement, naturligvis med fo-
kus på musikkens værdi.

Nyskabende aftaler og godt samarbejde med andre forvaltningsselskaber 
har gjort KODA mere kendt i udlandet

J
U
l
I

KODA’s markedsafdeling leverer ved 
velbesøgt kundevent i butikscentret 
Fields inspiration og information om 
fremtidens forbrugertrender, innova-
tiv butiksindretning og strategisk 
brug af musik. 

Deltagelsen i spil Dansk 
Dagens sangskriverkon-
kurrence sætter rekord. 
sekretariatet modtager 
361 melodier. 

KODA’s 144 

søsterselskaber 

dækker 115 lande
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dansk musik 
i udlandet
Der er flere nye 
navne på top-10 li-
sten over de mest 
spillede danske 
sange i udlandet 
sammenlignet 
med tidligere år. 
gengangere er fx 
Jacob gade, laid 
back, safri Duo og 
Infernal, der i en 
årrække har præ-
get listen sammen 
med Aqua, som nu 
er røget ud. Især 

Jacob gade og laid back har været trofa-
ste på listen. 

en af de nye kunstnere på top-10 er enur, 
der indtager både 1. og 2. pladsen med 
sangen Calabria. enur alias Rune Kølsch 
skrev Calabria tilbage i 2003, som blev et 
internationalt klubhit og vandt en grammy. 
Men den helt store succes kom først, da 
han i 2006 udgav nummeret med hhv. 
natascha og Alex gaudino på vokal: 

”Jeg er superlykkelig og stolt over at 
have ramt noget, som folk kan lide. I prin-
cippet har populariteten ikke så meget med 
mig at gøre, for Calabria har ligesom haft 
sit eget liv. Faktisk drømte jeg en nat, at 

mUsIKKEn
sPillEr udE og hjEmmE

A
U
G
U
s
T

KODA sørger for, at du får betaling, når din musik bliver spillet - uanset hvor i verden, 
det foregår. Derfor kan vi også se, hvem der bliver spillet mest i Danmark og udlandet.

efter flere års tilløb kommer af-
gørelsen fra eU-kommissionen 
mod musikforvaltningsselska-
berne i europa. 

KODA præsenterer i 
samarbejde med Copen-
hagen Jazz Festival 
dansk-komponeret, nys-
gerrig kvalitetsjazz på 
gråbrødre torv. 

KODA anker eU-kommissionens 
afgørelse mod musikforvaltnings-
selskaberne i eU. KODA påpeger 
bl.a., at afgørelsens meget brede 
formuleringer gør det uklart, 
hvilke forandringer eU forventer. 

den ville passe godt til nataschas vokal, så 
jeg kontaktede hende, og vi indspillede den 
sammen på bare et par timer. Calabria med 
natascha hittede især i UsA, hvor den i en 
periode blev spillet 8.000 gange om ugen i 
radioen. nu har den solgt omkring 800.000 
singledownloads derovre, så det er fedt. 
stor respekt til natascha!,” siger enur. 

sanger og sangskriver Ida Corr er også ny 
på top-10 over mest spillede danske sange 
i udlandet med hittet ”let me think about it” 
på en 5. plads. Det samme er Camille Jo-
nes, der med ”the Creeps” indtager 9. 
pladsen. De to succesfulde århusianere 
samarbejder begge med Fedde le grand, 
og ifølge Ida Corr er det en af den holland-
ske dj’s styrker, at han remixer med tydeligt 
udgangspunkt i originalsangen:

"samarbejdet med Fedde le grand har 
opgraderet ”let me think about it”, så den 
får præcis det, der skal til for at fange pub-
likum rundt om i verden. Der er nok et bre-
dere publikum for min musik i udlandet og 
lidt højere til loftet. Det er vildt fedt og et 
kæmpe kompliment at være så velkommen 
ud over grænserne,” siger Ida Corr. 

De ikke-kommercielle 
radiostationers organi-
sationer og KODA ind-
går en ny aftale, som 
giver bedre vilkår for 
mindre radiostationer. 

de 10 mest spillede danske kompositioner i udlandet 2007

nR. VeRsIOn tItel KOMPOnIst/sAngsKRIVeR KUnstneR

1   81018527 CAlAbRIA enUR, nAtAsJA enUR FeAtURIng nAtAsJA

2     81017798 DestInAtIOn CAlAbRIA enUR, A. gAUDInO,  s. M. lInn, s. sCARPellInI AleX gAUDInO FeAtURIng CRYstAl WAteRs

3    80760011 sUPeRstAR ReMee, MICH HAnsen, JOe belMAAtI JAMelIA/CHRIstIne MIltOn

4    80997301 sOMetHIng AbOUt YOU JAMelIA, PeteR bIKeR, sOUlsHOCK JAMelIA

5    80989960 let Me tHInK AbOUt It IDA CORR, MOtRACK , bURHAn g IDA CORR Vs FeDDe le gRAnD

6    80843247 FROM PARIs tO beRlIn PAW lAgeRMAnn, lInA RAFn, ADAM POWeRs InFeRnAl

7       742651 tAngO JAlOUsIe JACOb gADe DIVeRse KUnstneRe

8    80633775 PlAYeD AlIVe UFFe sAVeRY, MORten FRIIs, MICHAel PARsbeRg sAFRI DUO

9    80866031 tHe CReePs - ReMIX CAMIlle JOnes, gAUZZ CAMIlle JOnes Vs FeDDe le gRAnD

10    70250462 sUnsHIne ReggAe JOHn gUlDbeRg, tIM stAHl lAID bACK

Enur

Ida Corr
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mest spillede danske 
komponister 
top-10 over mest spillede komponister in-
deholder en bunke for længst etablerede 
navne, og mange af dem går igen fra sidste 
års liste, fx har thomas Helmig byttet plads 
med steffen brandt, og Kim larsen er igen 
på en 3. plads.

en glad thomas 
Helmig siger: “Jeg er 
enormt stolt over at 
være nummer 1 på 
den liste. Det er jo en 
drøm at nå ud til 
mange, når man la-
ver popmusik. Der er 
masser af god musik 
derude, så jeg er vir-
kelig glad for, at min 
musik bliver brugt så 
flittigt. Alle på listen 

er jo fremragende sangskrivere, og det er 
nok en del af grunden til, at de står på li-
sten – netop fordi folk gerne vil høre gode 
sange.” thomas Helmig kan iøvrigt fejre 25 
års jubilæum som sangskriver, sanger og 
musiker.

thomas troelsen er på top-10 for første 
gang og repræsenterer en yngre generation 
end den, der ellers præger listen. Den helt 
unge generation er også med på listen i 
form af den 24-årige komponist Anders bøn-
løkke. Han er sangskriveren i Alphabeat, der 
har gjort kometkarriere i Danmark og udlan-

det, siden deres debutalbum udkom i 2007.  
Alphabeat har helt bevidst prøvet at ”ramme 
noget traditionelt i deres musik”, siger An-
ders bønløkke. Det er måske forklaringen 
på, hvorfor den unge sangskriver kan bryste 
sig af at være den yngste kunstner nogen-
sinde på KODA’s top-10 over mest spillede 
danske komponister : ”Vi har luret en masse 
tricks af fra fx nile Rodgers og AbbA, så vi 
trækker på mange universelle popelementer 
og tilfører vores egen energi og identitet,” 
forklarer den unge sangskriver.

	Playlisterne på siderne er opgjort efter musik spillet i 2007, 
som er afregnet i 2008. Playlister for 2008 kan først udregnes i 
sidste halvår 2009

For 5. år i træk uddeler KODA DRA-
MAtIK årets revypriser til kompo-
nister og tekstforfattere, der har 
gjort sig særligt bemærket. Årets 
modtagere var Keld Haaning Ibsen, 
Jannik Fuglsang og René Vase.

I en større medlemsundersøgelse besvarer 
1.399 ud af 6.000 kontaktede komponister 
og sangskrivere 33 spørgsmål. Fx bliver KO-
DA’s service, hjemmeside og blad vurderet. 
Dertil kommer et stort antal konstruktive 
forslag til udvikling og forbedring af KODA.

s
e
P
T
e
M
B
e
R

KODA og gramex afholder fest 
for vinderne af prisopgaven om 
musikkens værdi. Andenpræ-
mien gik til en besvarelse om tøj-
butikkers brug af musik i kommu-
nikationen med kunderne. 

Top 10: Mest spillede danske komponister/sangskrivere

1 tHOMAs HelMIg

2 steFFen bRAnDt

3 KIM lARsen

4 Anne lInnet

5 KlAUs KJelleRUP

6 sebAstIAn

7 AnDeRs bønløKKe

8 elIsAbetH gJeRlUFF nIelsen

9 tHOMAs tROelsen

10 PeteR A g nIelsen

Top 10: Mest spillede udenlandske 
komponister/sangskrivere i dk

1 tIMbAlAnD

2 geORge MICHAel

3 MICK JAggeR

4 KeItH RICHARDs

5 nAte HIlls

6 JUstIn tIMbeRlAKe

7 JOHn lennOn

8 stIng

9 AKOn

10 PAUl MCCARtneY

mest spillede udenlandske 
komponister i danmark
blandt store navne som Mick Jagger, 
george Michael og John lennon stikker 
navnet nate Hills ud på 5. pladsen over 
mest spillede udenlandske komponister i 
Danmark. Det har sin forklaring: Den ameri-
kanske sangskriver og producer, nate Hills 
– eller ”Danjahandz” som han også kalder 
sig - er manden bag et stort antal hit til fx 
britney spears, Madonna og Justin tim-
berlake. Han skriver og producerer især 
sammen med en anden komponist og pro-
ducer, timbaland (listens nummer 1). goog-
ler man nate Hills omtales han som timba-
lands ”højre hånd”. De to sangskrivere og 
producere er tilsammen ”mændene bag” 
utallige hit verden over. 

sidste års nummer 1, gavin Degraw,  
finder man som nummer 36 i KODA’s  
statistik. 

Thomas Helmig

Alphabeat (Anders th.)
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For hver 100 kroner, der betales til KODA for brug af 
musik i det offentlige rum, går 90 kroner videre til dem, 
der har skabt musikken. Vi er 100 pct. nonprofit med 
en administrationsprocent på ca. 10.

KOdA 
Er sinE mEdlEmmEr

KODA’s fokus er i høj grad at sikre effektive 
arbejdsgange for medlemmer, kunder og 
internt i KODA’s administration. Den lave 
administrationsprocent sikrer, at flest mu-
lige penge går til vores medlemmer. 

Onlineservice
et af de steder, hvor vi investerer for at op-
timere, er i onlinesystemer som Mit KODA 
for medlemmer og i systemer, der optime-
rer arbejdsgangene for KODA’s ansatte til 
bl.a. rapportering af musik og registrering 
af musikværker.  

Onlineservicen Mit KODA er en del af 
www.koda.dk, hvor medlemmer kan logge 
ind og registrere musikværker, koncerter mv. 
samt se detaljer om indbetaling. Mit KODA 
blev lanceret i 2002 og er i kontinuerlig udvik-
ling. I 2008 registrerede medlemmerne mere 
end 24.000 koncerter i Mit KODA – der såle-
des står for over 70 pct. af den samlede kon-
certrapportering, som KODA modtager. For 
musikværker blev 92 pct. registreret elektro-
nisk – hovedparten gennem Mit KODA. Med 
mere end 15.000 unikke brugere i 2008 svarer 
det stort set til alle aktive medlemmer, og 
dermed sikrer Mit KODA en effektiv admini-
stration i KODA og en god service for med-
lemmerne.

KODA og bandbase (tidligere 
mymusic.dk) indgår ny type af-
tale, som giver vækst- og mel-
lemgruppelaget i dansk musik 
nye muligheder. 12.421 bands har 
uploadet musik på sitet. 

KODA er med i lanceringen af 
portalen ophavsret.dk. Også 
Copydan og gramex deltager i 
projektet, der skal være med til 
at sætte flere nuancer på debat-
ten om ophavsret. 

spil Dansk Dagens komponistkonkurrencer vindes 
af Anders Jacobsen (‘Årets danske børnesang’), 
Viggo steincke og lars Kaaben (‘Årets danske sang 
med frit valg af tekst’) samt stine Kongsted, der 
komponerede vindermelodien (’Årets danske sang 
med tekst af Hans Kragh-Jakobsen’)

5,0%

25,7%

67,7%

Total kr. 2.190.226

KODA’s kollektive båndmidler bevilget 2008

Komponisthonorar kr.   35.000

Støtte til CD-produktion kr. 1.483.500

Arbejdslegater kr. 563.450

Andet kr. 108.276

1,6%

 

22,9%

6,2%

16,5%

4,6%

1,3% 18,0%

6,6%

Total kr. 39.969.774

Anvendelse af KODA’s nationale midler 2008

Ældre og vanskeligt stillede medlemmer (overgangsydelser) kr.   168.060

Produktion af noder kr.     1.369.993

Legatboliger kr.    2.646.248 

Hæderslegater, priser og lignende uddelinger kr.  522.371 

PR-virksomhed og lignende kr.       5.819.593

Øvrige formål kr. 2.489.479  

Produktion, udgivelse og/eller distribution
af fonogrammer/videogrammer kr. 2.190.675

Koncertvirksomhed kr.    7.174.781 

Kursusvirksomhed og lignende kr.  1.816.530 

Organisatorisk arbejde og 
andre administrationsudgifter (max 20%)

kr.       6.602.194

Arbejds-, studie- og rejselegater kr.     9.169.850

0,4%

3,4%

14,6%

 

5,5%

Uddannelse, støtte og projekter
KODA tilbyder også i høj grad rådgivning, 
uddannelse og udvikling til medlemmerne. 
Vores frontdesk håndterer hundredevis af 
mails, telefoner og besøg fra medlemmer, 
der har spørgsmål om rettigheder, afregning 
og meget andet. I samarbejde med Artlab/
DMF tilbyder vi populære kurser i komposi-
tion, co-writing, distribution på nettet og me-
get mere. Herudover kan man som medlem 
selv få mulighed for at lære fra sig i form af 
workshop i regi af projektet KODA skole-
kontakt. eller man kan søge om støtte via  
spil Dansk Dagen til at spille en særlig live-
koncert et sted i Danmark.
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En stor del af den økonomiske støtte til ny dansk musik kommer fra KODA, som hvert 
år uddeler 10 pct. af årsindtægterne til udvikling af dansk musik, de såkaldte ”nationale 
midler”. Herudover støtter vi musikken via ”blankbåndsmidler” – penge, der er kompen-
sation for hjemmekopiering på blanke medier som cd’er og dvd’er. 

mErE End 50 mIO. Kr. 
- En substantiEl støttE til dansk musik

samlet set bliver det hvert år til millioner af 
kroner i en uundværlig støtte til udvikling af 
dansk musikkultur. støttebeløbets størrelse 
overgås kun af den samlede statslige kul-
turstøtte til musiklivet. KODA’s medlemmer 
kan bl.a. søge om støtte til cd-udgivelser, 
arbejdslegater, kurser mm.

Puljen med nationale midler 
De 10 pct. af årsindtægten blev i 2008 til 
53,1 mio. kr. i støtte til dansk musik. De  
”nationale midler” fordeles til foreningerne 
primært mellem de tre komponistforeninger 
i Danmark: DKF, DJbFA, DPA og til musik-
forlæggernes organisation, DMFF. KODA 
disponerer over en mindre del af puljen, 
som de medlemmer, der ikke er medlem af 
en komponistforening, kan søge støtte fra. 

Dj, komponist og journalist, Katrine Ring, 
var et af de 226 KODA-medlemmer, der i 
2008 fik støtte i form af et komponisthono-

rar til projektet ”en 
hånd til Holmboe”. 
Her fortolker hun 
Vagn Holmboes ud-
valgte værker, der 
skal uropføres på 
Holmboe-festivalen i 
Horsens i 2009.  

”Det har stor praktisk og psykologisk be-
tydning at komme i betragtning ved udde-
lingen af de nationale midler. Det er en god 
støtte i arbejdet, og det er jeg meget tak-
nemlig for,” siger Katrine Ring.

Ud over støttepuljen, som KODA’s med-
lemmer kan søge støtte fra, disponerer 
KODA hvert år over en del af de nationale 
midler til større projekter, der har ny dansk 
musik i fokus på forskellig vis. De er fx  spil 
Dansk Dagen, kurser i samarbejde med 
Artlab/DMF, aktiviteter på sPOt Festivalen 
i Århus, en scene med ny dansk jazz under 
Copenhagen Jazzfestival, støtte til website, 
hvor man som kunstner kan sælge sin mu-
sik, KODA’s skolekontakt, der faciliterer 
skolebesøg for kunstnere med fokus på ar-
bejdet med at skabe musik, samt vækstla-
get af komponister og sangskrivere via 
støtte til et stort antal sangskriverklubber i 
landet.

Blankbåndsmidler
I 2008 udgjorde puljen af blankbåndmidler 2,1 
mio. kr. Alle medlemmer kan søge om støtte 
fra denne pulje, som KODA modtager fra 
Copydan båndkopi. Pengene kommer som 
kompensation for hjemmekopiering, og er 
indlagt i prisen for fx blanke cd’er og dvd’er. 

I alt 168 ansøgere modtog støtte i kate-
gorierne ”komponisthonorar”, ”cd-udgi-
velse” og ”arbejdslegat”. Folketinget har 
desværre vedtaget at nedsætte vederla-
gene på blanke medier og afvist at lade 
dem omfatte indbyggede medier som fx 
harddiske og mp3-afspillere, som den gør i 
15 andre eU-lande. Derfor er puljens stør-
relse gradvist faldende efterhånden, som 
man i stigende grad foretager kopiering på 
indbyggede medier.  

Den 17-årige lovende 
rapper, Ali Negash, 
modtog støtte fra blank-
båndmidlerne til sit debut-
album. Han er nu signet til Playground 
Music og har en lang turné foran sig i 2009. 

spil Dansk Dagen 
debuterer på 
Facebook. efter 
kort tid passerer 
antallet af venner 
2.000. 

Vedtægtsmodernisering er em-
net for et KODA-medlemsmøde, 
hvor navnlig stemmeret og sam-
mensætning af KODA’s råd bliver 
diskuteret flittigt.  

KODA’s markedsafdeling har for 
første gang en stand på butiksle-
verandørmessen i bella Center og 
kommer i dialog med mange kun-
der. navnlig viden om "Musikkens 
værdi" er efterspurgt.§

Katrine Ring
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Også i 2008 havde KODA væsentlig vækst i 
antallet af medlemmer og registrerede 
værker. 

Hver uge er ca. 700 nye danske værker 
gennemsnitligt kommet til, så værksregi-
stret nu er oppe på  646.625 danske værker 
– det højeste antal nogensinde. Ved årets 
udgang havde KODA 33.462 medlemmer, 
1.176 flere end sidste år. 

Udviklingen betyder, at flere end nogen-
sinde nu skal dele KODA’s indtægter.

samtidig er flere af musikkens øvrige 
indtægtsveje på retur, fx pladesalget og 
koncertområdet.

nye forretningsmodeller
en af måderne, KODA møder udviklingen, 
er ved at udvikle nye forretningsmodeller, 
alene eller i samarbejde med andre forvalt-
ningsselskaber.

Aftalen om tDC Play, som har givet tDC’s 
bredbånds- og mobilkunder adgang til ca. 
to mio. musikværker, er fx en ny måde at 
øge tilgængeligheden til dansk musik. sam-

tidig medvirker tDC Play til at reducere 
ulovlig download. tDC har ikke blot præget 
mange medlemmers afregning. Også det 
samlede marked er væsentligt udvidet, 
fordi de øvrige download-tjenester ikke 
voldsomt har tabt terræn. 

Udover onlinevækst fremmer tDC Play et 
mere mangfoldigt forbrug af musik. tDC’s 
opgørelser for hele 2008 viser, at den nye 
forretningsmodel, hvor forbrugerne ikke selv 
betaler for musikken, næsten fordobler inte-
ressen for ny musik og nye genrer, hvilket 
KODA ser som en spændende kulturel ud-
vikling. I tDC’s musikbutik, hvor forbrugerne 
betaler pr. track, bliver blot 30,6 pct. af mu-
sikken downloadet. Hos tDC Play downloa-
der forbrugerne derimod 58,9 pct. af de 
tracks, der er tilgængelige. Forbrugerne 
hentede sidste år 1.001.356 tracks og 81.293 
albums på tDC Play. navnlig dansk musik er 
populær. På årets top10 for downloadede 
tracks er af syv kunstnerne danske. 

Også musikkens vækst- og mellemgrup-
pelag fik sidste år nye indtægtsmuligheder. 

Hidtil har mange opgivet at få indtægter på 
internettet, fordi de endnu ikke er så 
kendte, at deres musik kan opnå den salgs-
pris eller opmærksomhed, som mere etab-
lerede navne har. Derfor indgik KODA i ef-
teråret en ny type aftale med bandbase – 
det tidligere mymusic.dk - der er Danmarks 
største udstillingsvindue for uafhængig 
dansk musik. Aftalen sikrer KODA's med-
lemmer andel i alle indtægter. De enkelte 
komponister og sangskrivere får desuden 
fleksible muligheder for at afprøve nye mu-
ligheder for at komme ud med musikken og 
generere indtægter.

radio
Mens musikken spiller livligt i tv og i Dan-
marks ca. 250 radioer, udvikler indtægterne 
sig i et andet tempo. KODA har indgået nye 
aftaler med kommercielle og ikke-kommer-
cielle radiostationer, som indebærer en vis 
reduktion i radiostationernes betaling. 

KODA har i 2008 opfyldt medieforliget ved 
at skabe klarhed om, at der ved fastlæg-
gelse af tv- og radiostationernes betaling 
fremover, sammen med andre kriterier, ta-
ges hensyn til faktisk lytning og omsætning.

Årets aftaler spænder vidt. Fx kan Radio 
100 FM sende ubegrænset på satellit, inter-
net, DAb og lokalradiofrekvenser. For kom-
mercielle lokalradioer er hovedtariffen 
sænket med 10 pct., og minimumsveder- 
laget er sænket med yderligere 5 pct. De 
ikke-kommercielle lokalradioer har fået 
væsentligt bedre muligheder for at udvide 
sendetiden, særlig lav nattakst og desuden 

KODA får flere medlemmer, der skaber mere musik. 
Desværre vokser indtægterne ikke i samme takt. 
Mange medlemmer mærker desuden opbremsningen 
i det traditionelle pladesalg og på koncertområdet. 

mErE mUsIK 
og flErE til at dElE

Antal danske musikværker i Koda's værkregister 2000-2008

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

373.519 399.359 418.999 446.911 478.095 539.970 576.160 610.533 646.625

lederen af Vridsløselille 
statsfængsels fangekor, 
louise Adrian, modtager 
spil Dansk Dagens 
Ildsjælspris og bliver om-
talt i mange medier. 

65 komponister og sangskrivere – bredt for-
delt på genrer, alder og projekter - modtager 
legater på mellem 5.000 og 20.000 kr. Pen-
gene går bl.a. til cd-udgivelser, arbejdslega-
ter og komponisthonorarer. 226 medlemmer 
søgte støtte fra en pulje på 677.962 kr.

n
o
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KODA er initiativtager til spil Dansk Dagen, 
der sidste torsdag i oktober for 8. gang lø-
ber af stablen. Medieomtalen af dagen, 
der byder på mange hundrede arrange-
menter overalt i Danmark, bliver næsten 
dobbelt så omfattende som året før
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en forenklet tarifstruktur. KODA bidrager 
også til at fremme radiomediet på andre 
platforme som DAb og internettet. Fx har 
netradioerne nu nye tariffer, der varierer 
efter antallet af lyttere. efter ændringen er 
antallet af netradioer steget markant.
 
Finanskrisen præger 
koncertområdet 
navnlig i andet halvår registrerede KODA 
en opbremsning på koncertområdet. tal-
lene viser tydeligt, at både arrangører og 
publikum har droslet ned. Koncertbranchen 
mærker også, at det dalende musiksalg re-
sulterer i, at færre navne får stjernestatus. 
KODA’s indtægter endte ca. to mio. kr. un-
der sidste års niveau og knap én mio. kr. 
mindre end i 2006. selvom 2007 var et godt 
år med mange  megakoncerter, er der in-
gen tvivl om, at publikum nu oplever færre 
og mindre koncerter end tidligere.

repertoire på spillesteder  
stort set uændret 
Det viser de spillelister, medlemmerne har 
indsendt for 2007,  og som KODA afregnede 

sidste år. På top 5 er fire af 
værkerne gengangere, men 
John Mogensens ”nina 
Kære nina” er afløst af Kim 
larsens ”Papirklip”.

"Kvinde Min" ligger nr. 1 
på listen og var gasolins 
første kærlighedssang. 
Frans beckerlee fortæller: 
”Kærligheden kan være 

nCb, nordisk Copyright bureau, administrerer 
rettigheder til indspilning og kopiering af musik, fx 
på cd, dvd, film, video og internettet. KODA’s med-
lemmer er automatisk medlem af nCb.

I Danmark opkrævede nCb sidste år 94,6 mio. 
kr. for indspillet musik, hvilket er 6,7 mio. kr. min-
dre end i 2007. Årsagen er især tilbagegangen for 
det fysiske pladesalg, der efter et fald på 14,5 pct. 
udgør 64,2 mio. kr. mod 75,1 mio. kr. i 2007. Også 
indtægter fra AV-produkter er faldet med 10,8 pct.  

Derimod er onlineindtægterne steget med 67,2 
pct. mod en vækst på 55,3 pct. i 2007. navnlig tDC 
Play bidrager positivt til udviklingen. nCb-afreg-
ningen til danske komponister, sangskrivere og 

musikforlag nåede sidste år op på 50,1 mio. kr. 
stigningen er på 2,2 pct. i forhold til 2007. 

Danske rettighedshavere modtager 15,2 pct. 
af nCb’s samlede indtægter, der er faldet med 
8,4 pct. Årsagen er dels vigende pladesalg og 
dels, at det internationale selskab CelAs har 
fået eksklusiv rettighed til eMI’s angloameri-
kanske repertoire. CelAs licenserer derfor 
bl.a. itunes direkte. Ændringen har medført 
uklarhed om nCb’s indkassering fra itunes, 
der derfor ikke er med i årets regnskab. Også 
indtægter fra ringetoner er faldende. 
læs mere om nCb på www.ncb.dk

Mest spillede numre på landets koncertsteder

1 KVInDe MIn
Kim larsen/Franz beckerlee/Wili 
Jønsson/søren berlev/tommy georg 
bogs/svend Mogens Mogensen

2 KAlD Det KÆRlIgHeD lars lilholt/Kristian lilholt

3 sÅ lÆnge Jeg leVeR John Mogensen

4 PAPIRKlIP Kim larsen

5 HIMMelHUnDen Hasse Andersson Oversættelse: 
Calle sand

KODA er med i en aftale med stOFA 
om interaktivt tv i danske antenne-
anlæg. Aftalen betyder, at stOFA 
kan tilbyde kabel-tv-kunderne at 
spole igangværende udsendelser 
tilbage til start. 

KODA og tV 2 Danmark ind-
går fremadrettet aftale om 
brug af musik. samtidig af-
klares betalingen for 2003 – 
2007, hvor tV 2 hidtil havde 
betalt acontobeløb. 

traditionen tro omtales KODA’s 
statistikker for mest spillede 
julehits flittigt af medierne. "Jul 
det’ cool" med MC einar topper 
listen. 

d
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Indtægstudvikling på koncertområdet

Klassiske koncerter
Resten af koncertområdet

Kr

nCB
mere til rettighedshavere i danmark

krævende. Det var gasolins første kærlig-
hedssang også. Første version blev indspil-
let i hast på en kasetteradio, mens vi pak-
kede øvelokalet ned for at tage i trænings-
lejr i nordjylland. De næste dage udviklede 
vi ”Rabalderstræde”, ”Masser af succes” 
og de andre numre til gas 5-pladen. 
”Kvinde Min” spøgte i baggrunden. Vi 
brugte en hel aften på teksten i første vers. 
Kim larsen og Mogens Mogensen måtte 
kæmpe indtil morgenmaden med resten. 

”Kvinde Min” foldede sig først for alvor ud, 
da vi tilbage fra Jylland stod i sweet si-
lence studiet. Alt studiets udstyr var i brug 
og alle lamper blinkede, da vi miksede den. 
”Kvinde Min” blev en kæmpe, kompliceret 
affære. Men den var kampen værd.”

Frans Beckerlee
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rEGnsKAB 
koda 2008 

note 2008 2007

1 Musikvederlag, Danmark 510.565.962 441.167.766
Musikvederlag, Danmark 
efterbetaling tidligere år 66.070.588 -

Musikvederlag, blankbånd  5.513.373 6.416.317
Musikvederlag, Færøerne  2.533.767 2.650.879
Musikvederlag, grønland  2.767.421 2.155.202

4 Musikvederlag, udland  35.353.359 32.020.325
 622.804.470 484.410.489

2 Administrationsomkostninger -63.001.541 -56.009.637
Resultat før renter mv.  559.802.929 428.400.852

3 Renteindtægter, netto  15.511.819 9.654.240
Resultat før skat  575.314.748 438.055.092

selskabsskat - -
Årets resultat  575.314.748 438.055.092

der afreges således:
4 Afregninger fra udlandet  35.353.359 32.020.325

støtte til nationale kulturelle formål  53.121.199 39.969.774
Kollektive blankbåndsmidler  1.871.879 2.117.117

8 Rest til fordeling  484.968.311 363.947.876

 575.314.748 438.055.092

Aktiver

note 2008 2007
likvide beholdninger  304.959.005  106.068.116 
Debitorer  14.884.643  54.088.038 

5 Værdipapirer  325.336.396  335.768.364 
6 ejendomme  106.020.642  102.850.000 
7 Driftsmidler  3.793.944  3.990.176 

Periodiserede renter  1.165.849  236.008 
Periodeafgrænsningsposter  913.321  1.032.842 
Andre tilgodehavender  1.135.815 -
Aktiver i alt  758.209.615  604.033.544 

Passiver

støtte til nationale 
kulturelle formel  55.234.850 41.551.050

Kollektive blankbåndsmidler  4.874.537 5.969.846
øvrige kollektive formål  1.134.179 1.025.665
Afregninger fra udlandet  11.885.807 10.368.255
Uafregnede beløb mv.  132.526.961 71.979.260
Hensættelse for 
opskrivning, ejendomme  43.302.016 43.302.016

Periodeafgrænsningsposter - 42.720.534
øvrige kreditorer  16.265.860 13.721.039

8 til fordeling  492.985.405 373.395.879
Passiver i alt  758.209.615 604.033.544

9 eventualforpligtelser mv.

til KOdA’s råd
Vi har revideret årsregnskabet for KODA for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2008, omfattende ledelsespåtegning, regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter  
KODA’s love og lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et års-
regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
KODA’s love samt lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen. Dette 
ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne 
kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse 
af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæs-
sige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grund-
lag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse 

med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op 
til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at 
opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væ-
sentlig fejlinformation. 

en revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb 
og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhæn-
ger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes be-
svigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne 
kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse 
af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at ud-
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, 
men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
virksomhedens interne kontrol. en revision omfatter endvidere stillingta-
gen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om 
de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vur-
dering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrække-
ligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

den uafhængige revisors påtegning

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 
samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2008 i overensstemmelse med KODA’s love samt lovgivnin-
gens krav til regnskabsaflæggelsen.

København, den 4. marts 2009
PricewaterhouseCoopers

statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kent Hedegaard  Anders Røjleskov
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

den uafhængige revisors påtegning

resultatopgørelses for året 2008 balance pr. 31. december 2008
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8 Til  fordeling 2008 2007
til fordeling ifølge resultatopgørelse  484.968.311  363.947.876 
Uanbringelige vederlag  3.185.629  7.074.273 
Frie andele  4.831.465  2.373.730 
Til fordeling  492.985.405  373.395.879 

1 Musikvederlag, danmark 2008 2007
Radio og tv 352.295.387 281.258.624
Internet 7.641.332 4.612.927
biograf og filmforevisning 7.653.926 7.976.940
Restauranter, hoteller og skibe 42.137.440 48.183.566
Handels- og afsætningslokaler 38.214.508 37.439.305
Musik til arbejde 2.352.550 2.602.381
Musik i fly 1.077.017 1.372.976
turistbusser 616.665 675.863
Diverse 2.239.629 2.181.986
baggrundsmusik 44.500.369 44.272.511
Koncerter 32.038.276 33.225.468
Indendørs underholdning <200 personer 2.148.994 2.226.544
Indendørs underholdning >200 personer 4.174.774 5.166.269
Udendørs underholdning 730.841 836.166
Foreningsoverenskomster 846.299 740.218
enkeltstående arrangementer 39.939.184 42.194.665
Udstillinger/messer 109.335 200.328
sportsarrangementer 5.513.062 5.841.803
tivoliparker 3.077.514 3.172.827
Cirkus 294.060 334.864
teatermusik 4.583.438 3.989.297
skole og gymnasier 3.207.208 2.943.197
Underholdning i øvrigt 16.784.617 16.482.316
Hensat til tab på debitorer -386.293 -3.813.783
Musikvederlag, danmark 510.565.962 441.167.766

4 Afregninger fra udlandet 2008 2007
Musikvederlag vedrørende kabelspred-
ning af danske radio- og tv-programmer i 
udlandet

1.619.747 2.058.968

øvrige musikvederlag udland 33.733.612 29.961.357
Afregninger fra udlandet 35.353.359 32.020.325

5 Værdipapirer
beholdningen består af investeringsforeningsbeviser i udloddende 
investeringsforeninger, hvor de underliggende porteføljer består af 
obligationer og aktier.

3 Renteindtægter, netto 2008 2007
Realiseret tab ved salg af værdipapirer -6.369.997 -2.979.742
Urealiseret tab, værdipapirer -17.854.165 -8.452.538
Udbytte, værdipapirer 17.484.042 13.325.597
bank- og girokonti 9.525.881 5.883.612
Rentegodtgørelse 10.660.000 -
Debitorer m.v. 2.066.058 1.877.311
Renteindtægter, netto 15.511.819 9.654.240

6 ejendomme 2008 2007
Kostpris 1. januar 54.496.960 54.496.960
tilgang i årets løb 3.170.642 -
Afgang i årets løb - -
Kostpris 31. december 57.667.602 54.496.960
Opskrivning 1. januar 48.515.655 48.515.655
Årets opskrivninger - -
opskrivning 31. december 48.515.655 48.515.655
Afskrivninger 1. januar -162.615 -162.615
Årets afskrivninger - -
Afskrivninger 31. december -162.615 -162.615
Regnskabsmæssig værdi 31. december 106.020.642 102.850.000
ejendommenes kontantværdi udgør 1. jan. 121.000.000 121.000.000

7 driftsmidler 2008 2007
Kostpris 1. januar 7.686.297 10.300.621
Årets tilgang 1.335.282 4.178.391
Årets afgang -2.109.782 -6.792.715
Kostpris 31. december 6.911.797 7.686.297
Afskrivninger 1. januar -3.696.121 -7.656.052
Årets afgang 1.842.916 5.288.442
Årets afskrivninger -1.264.648 -1.328.511
Afskrivninger 31. december -3.117.853 -3.696.121
Regnskabsmæssig værdi 31. december 3.793.944 3.990.176

9 eventualforpligtelser mv.

Der er fra eU-kommisionens side rejst klage mod KODA samt de 
øvrige europæiske forvaltningsselskaber, om disses overholdelse 
af konkurrencereglerne. sagen er sat i bero, men er endnu ikke af-
klaret.

Anslået kapitaliseret værdi af pensionsforpligtelser udgør DKK 
2.100.000

Der er indgået leasingkontrakter vedrørende edb-udstyr. 
Forpligtelsen udgør DKK 21.000 fordelt over det næste år.

Forpligtelser vedrørende udlejningsejendom:
Indvendig vedligeholdelse i forbindelse med lejemål udgør DKK 
82.000.

Der er indgået lejemål for landemærket 27, 2. og 3. sal, der er uop-
sigeligt frem til 1. juni 2010. Forpligtigelse vedrørende husleje ud-
gør DKK 1.132.047. 
 

Årsregnskabet er udarbejdet efter følgende regnskabspraksis, der er 
uændret i forhold til året før.

 
resultatopgørelsen

Indtægtskriterium
KODA's musikvederlag resultatføres efter faktureringsprincippet, hvis 
musikken har været anvendt inden status, og KODA på vegne af medlem-
merne har erhvervet ret til indtægten.

skat
skat af årets resultat indregnes i medlemsforeningens årsregnskab efter 
en historisk betinget opgørelsesmetode.

Balancen

debitorer
Debitorer er indregnet til markedsværdi, der sædvanligvis svarer til det 
fakturerede beløb. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse 
af eventuelle forventede tab efter fastlagte principper baseret på for-
eningens erfaringer fra tidligere år.

Ejendomme
bygninger og grunde værdiansættes til seneste offentlige ejendomsvur-
dering med fradrag på 15 %. større renoveringer og forbedringer aktive-
res som tilgang i årets løb.

Værdireguleringen indregnes under regnskabsposten ”Hensættelse 
for opskrivning af ejendomme”.

Der er ikke foretaget bygningsafskrivninger, idet det antages, at vær-
dien af bygninger kan oprethodes ved den løbende vedligeholdelse. lø-
bende vedligeholdelse udgiftsføres i året, hvor omkostningerne afholdes.

driftsmidler
Driftsmidler er optaget til kostpris, reduceret med afskrivninger.

Afskrivninger beregnes efter saldoværdimetoden, hvorefter afskriv-
ninger beregnes med indtil 25 % af saldoværdien.

værdipapirer
Værdipapirer værdiansættes til kursværdien på balancedagen.

Urealiserede kursavancer/-tab på balancedagen og realiserede 
kursavancer/-tab ved salg indgår i resultatopgørelsen under posten 
"Renteindtægter, netto". 

Gæld
Regnskabsposten ”Uafregnede beløb” består af opkrævet musikveder-
lag, hvor der ikke er opnået fuld sikkerhed om fordelingsgrundlaget eller 
beløbsmodtager.

regnskabspraksis

2 Administrationsomkostninger 2008 2007
Personaleomkostninger 48.392.899 43.768.437

honorarer:
Rådshonorarer 1.483.009 1.292.211
Diverse udvalg 30.021 10.980
Juridisk assistance 1.850.962 1.010.849
Revision 383.395 267.255
Konsulentydelser 385.624 794.885
Kontrol- og PR-omkostninger 1.751.725 1.161.595
Rejser og repræsentation mv. 2.032.447 1.599.200
lokaleomkostninger 2.432.824 2.484.698

Kontorhold:
Kontorartikler og tryksager mv. 1.455.289 1.492.436
telefon og bredbånd 510.260 530.427
transport 8.080 16.937
bankomkostninger 44.511 32.449
Porto 1.674.125 1.770.791
Forsikringer 272.304 225.339

2008 2007
Kontingenter 747.973 799.983
eksterne registre 544.337 169.927
edb, driftsudgifter vedrørende tastning 208.001 248.746
edb, driftsudgifter 2.928.886 1.937.290
edb, systemopbygning og installation mv. 652.482 662.740
Inventar, vedligeholdelse og nyanskaffelser 425.595 491.216
Diverse 18.817 81.634
Afskrivninger 1.526.873 1.417.600
Omkostningsreduktioner -6.758.898 -6.257.988
Administrationsomkostninger 63.001.541 56.009.637

noter til regnskabet
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KOdA's
råd

Ivan Pedersen (formand) 
	Formand for DPA 

(Danske Populærautorer). 
	Komponist og sanger – vinder 

af spil 	Dansk sangkonkurrecen 
     2004.
genre(r): rock, blues, pop. 
	Medejer af silly songs 

Publishing.

Jacob Morild 
	Medlem af bestyrelsen 

for DPA (Danske Populær-
autorer).

	tekstforfatter, sangskriver, 
dramatiker, skuespiller, satiri-
ker, instruktør m.m.m.

	siden 1999 desuden kunstne-
risk leder af cabaretscenen 
Cafe liva.

John Rasmussen
	Medlem af bestyrelsen for 

DMFF (Dansk Musikforlæg-
gerforening). 

	Musikforlægger.
	stifter af og direktør for Klei-

nerts Musikforlag.

Klaus Ib Jørgensen
(2. næstformand)  
	Medlem af DKF’s bestyrelse 

(Dansk Komponist Forening).  
	skaber musik inden for alle 

kunstmusikkens områder.
	leder af kunstmusikforlaget 

edition samfundet. 
	elsker musik og tror, den har 

en fremtid. 

niels Rosing-schow 
	Formand for Dansk Kompo-

nistforening (DKF).
	Komponist (især kammer-

musik og orkestermusik). 
	Uddannet på Det Kongelige 

Danske Musikkonservato-
rium. nu docent samme 
sted.

ole dreyer Wogensen
	næstformand i DMFF (Dansk Mu-

sikforlæggerforening) siden 2008. 
	senior Creative Manager i eMI 

Music Publishing siden 1999. 
	bestyrelsesmedlem i ROsA - 

Dansk Rocksamråd.

Pia Raug (næstformand)
	Formand for DJbFA  (Danske Jazz-, 

beat,- og Folkemusikautorer).
	Komponist og sanger.
	Har tidligere siddet i KODA’s råd 

fra 1989 til 2007 og har bl.a. været 
præsident for CIAM (International 
Council of Creators of Music) fra 
2003 til 2007. 

susi hyldgaard
	I bestyrelsen for DJbFA  (Danske 

Jazz-, beat,- og Folkemusikautorer).
	Komponist og sanger.
	Uddannet bachelor of Arts fra Kø-

benhavns Universitet.
	sidder desuden i nordisk Musik-

råds Priskomité og er medinitiativ-
tager til MRg (musikforeningen 
Musik R godt). 

Tine Birger Christensen
	Formand for DMFF (Dansk Musik-

forlæggerforening).
	Formand for bestyrelsen for 

eDItIOn WIlHelM HAnsen As.

“Fremtidige KodA-indtægter kommer allerede nu i 
form af lump-sums udregnet af omsætningen af fx net- 
reklamer på musik farmsites, men vil fremtidigt kunne 

komme fra andre, endnu ukendte, web- 
indtægtsmuligheder. nye og kommende områder for 

betaling til musikkens skabere dukker op næsten dagligt.

Ivan Pedersen, formand

landemærket 23-25
Postboks 2154
DK-1016 København K

t:  +45 33 30 63 00
F:  +45 33 30 63 30
e-mail: info@koda.dk

www.koda.dk


