15.9.2015

Syyskuun tilityksessä
1,1 miljoonaa euroa musiikin
tekijöille ja kustantajille
Syyskuun tilitys maksetaan Teoston asiakkaana oleville musiikin tekijöille ja
kustantajille 15.9.2015.
Syyskuun tilityksessä maksetaan
• kesän 2015 tilityksestä pois jääneitä Pori Jazzin esityskorvauksia vuosilta
2013–2014
• 31.3.2015 jälkeen saapuneita ulkomaan tilityksiä. Suurimmat tilityssummat ovat
Saksan Gema:sta, Ruotsin Stim:stä, Iso-Britannian PRS:stä, Tanskan Koda:sta
ja Italian Siae:sta. Näiden järjestöjen maksama osuus on noin 87 % syyskuussa
maksettavista ulkomaan esityskorvauksista.
• korvauksia kaapeli- ja satelliittikanavien edelleen lähettämisestä vuodelta 2014
kotimaisille alikustantajille.

SYYSKUUSSA 2015 TEOSTON ASIAKKAILLE MAKSETTAVA TILITYS:
Esityskorvaukset kotimaasta
Tapahtumat
Televisio

72 142
9 427
62 715

Esityskorvaukset ulkomailta
Discot
Download
Lainaukset
Mekaaninen musiikki
Muut rojaltit
Radio
Tapahtumat
Teatterielokuva
Televisio

635 607
18 430
9 570
10
1 326
131 309
99 220
278 709
1 973
95 060

YHTEENSÄ

707 749

Lisäksi syyskuussa maksetaan NCB:n tilitys, joka sisältää pääasiassa online-
korvauksia ajalta 1.4.–30.6.2015. NCB:n tilityksen kokonaissumma on 371 967 euroa.
Tarkat tiedot NCB:n tilityksestä löytyvät verkkopalvelusta NCB:n tilityskirjeestä.
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.

Siirrymme käyttämään ICE-teostietokantaa
Siirrymme lokakuussa käyttämään ICE-teostietokantaa. Siirrosta johtuen osa verkkopalvelun toiminnallisuuksista on pois käytöstä.
Siirron aikana voit tehdä normaaliin tapaan teosilmoituksia verkkopalvelussa, mutta
28.8.–5.10. välisenä aikana ilmoitetut teokset näkyvät omassa teoslistauksessasi vasta siirron
jälkeen. Siirto ei vaikuta esitysilmoitusten tekemiseen.

Huomasitko tilityksessä korjattavaa?
Jos huomasit tilityksessäsi puutteita tai korjattavaa, ilmoita niistä meille sähköpostitse
osoitteella huomautukset@teosto.fi viimeistään 30.11.2015.
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.
Seuraava tilitys asiakkaillemme maksetaan joulukuussa 2015.
Hyvää syksyn jatkoa!
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
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