Helsinki 18.3.2016

Maaliskuun tilityksessä 693 984 euroa musiikin tekijöille ja
kustantajille
Maaliskuun tilityksessä 18.3. maksetaan 332 994 euroa ulkomaan korvauksia Teoston
asiakkaana oleville musiikin tekijöille ja kustantajille. Tilityksessä maksetaan korvauksia, jotka
ovat saapuneet Teostolle ulkomaisilta tekijänoikeusjärjestöiltä joulukuuhun 2015 mennessä.
Jatkossa ulkomaan tilityksiä maksetaan jokaisen Teoston tilityksen yhteydessä.

Teoston oikeudenomistajille maaliskuussa maksettavat korvaukset
Korvaukset maittain (Top 10):
Maa
Iso-Britannia
Belgia
Italia
USA (sis. korvaukset BMI:ltä ja ASCAP:lta)
Tanska
Ruotsi
Saksa
Unkari
Australia
Muut maat (sis. 21 tekijänoikeusjärjestöä)

Summa
69 376
50 132
41 195
44 757
28 231
20 677
17 392
12 147
10 452
38 635

Korvaukset tilitysalueittain:
Tilitysalue
Radio
Televisio
Teatterielokuvat
Tapahtumat
Hyvitysmaksu
Diskot
Lainaukset
Download
Mekaaninen musiikki
Streaming
Muut rojaltit

Yhteensä

Summa
107 840
59 354
3 355
73 323
15 037
9 096
30
10 352
6 258
3 481
44 868
332 994

Lisäksi 18.3. maksetaan myös NCB:n online-tilitys, jonka kokonaissumma on 360 990. NCBtilityksestä löytyy lisätietoa NCB:n tilityskirjeestä.
NCB-tilityksistä kesä- ja joulukuussa 2015 puuttuneet korvaukset levy-yhtiö Warner Musicin
Pohjoismaiden äänitemyynnistä maksetaan maaliskuun 2016 NCB-tilityksen lisäksi.
Maksettavien äänitemyyntikorvausten kokonaissumma on 400 742,77 euroa. Maksettava
summa perustuu alustaviin tilitysajoihin ja siihen liittyvät tilityslistat tulevat kesäkuussa 2016,
kun lopullinen tilitysajo on tehty.
Tilitystä saavat tekijät ja kustantajat voivat tarkistaa oman tilityksensä erittelyn
verkkopalvelussa. Ulkomaan tilitysten erittelyä voi tarkastella verkkopalvelun online-haulla,
NCB:n tilityslistat löytyvät palvelusta pdf-muodossa. Warner Musicin äänitemyynneistä
maksettavien korvausten erittely ei löydy vielä maaliskuun tilityserittelystä.
Pienin oikeudenomistajalle maksettava summa on 25 euroa. Jos tilityksestä kertynyt summa jää tämän
alle, se maksetaan, kun 25 euron raja on saavutettu. Summa tulee maksuun seuraavan mahdollisen
tilityksen yhteydessä.

Huomasitko tilityksessä korjattavaa?
Jos huomasit tilityksessäsi puutteita tai korjattavaa, ilmoita niistä meille sähköpostitse
osoitteella huomautukset@teosto.fi viimeistään 31.5.2016.
Ylimääräiseen NCB-maksuun koskien Warner Musicin äänitemyynnin korvauksia, voi tehdä
huomautuksia vasta kesäkuun tilityksen jälkeen, kun tilityslistat ovat saatavilla.
Kerro huomautuksessa
• teoksen nimi
• esityspäivä ja -paikka
• tilaisuuden järjestäjä
• jos teosta on esitetty radiossa tai televisiossa, kerro myös esityskanava ja ohjelman
nimi.
Muistathan, että voimme maksaa korvauksia vain niistä teoksista, joista olemme saaneet
ajoissa teosilmoituksen.

Kesäkuun tilitystä valmistellaan jo – olethan ilmoittanut teoksesi
Teoston päätilitys musiikintekijöille ja -kustantajille maksetaan kesäkuussa, ja tilitysvalmistelut
ovat jo käynnissä. Jotta voimme maksaa tilityksesi mahdollisimman tarkasti, varmistathan, että
teosrekisteristäsi ei puutu teoksia ja että teostesi tiedot ovat ajan tasalla.

Ennen huhtikuun puoliväliä tehdyt muutokset teoksiin ehditään huomioida kesäkuun
tilityksessä. Tekemällä teosilmoitukset varmistat, että teokselle voidaan maksaa korvauksia.
Myös kustantajien tulee ilmoittaa kustannussopimustiedot ennen huhtikuun puoliväliä.

Muista myös esitysilmoitukset
Bändien, orkesterien ja muiden esiintyjien tulee ilmoittaa tiedot ohjelmistostaan ja
esiintymisistään mahdollisimman pian kunkin esityksen jälkeen, viimeistään kuitenkin
kuukauden kuluttua jokaisen vuosineljänneksen päättymisestä. Tämän vuoden esityksistä
maksetaan korvaukset vuoden 2017 kesäkuun tilityksessä.
Teos- ja esitysilmoitusten teko onnistuu Teoston verkkopalvelussa. Esitysilmoituksia voit
tehdä myös iOS-laitteisiin ladattavalla Keikkamobiili-palvelulla.
Mikäli tarvitset neuvoja ilmoitusten tekemisessä, autamme mielellämme. Tavoitat meidät
palvelunumerosta 010 808 118* ja sähköpostitse osoitteesta omateosto@teosto.fi.

Hyvää kevättä!
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
* Soittaminen 01080-palvelunumeroon maksaa kotimaan lankaliittymistä 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min
ja matkapuhelinliittymistä 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

