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ÁRITUN STJÓRNAR OG FRAMKVÆMDASTJÓRA

Stjórn STEFs og framkvæmdastjóri staðfesta hér ársreikning sambandsins fyrir árið 2020 með undirritun sinni.
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Páll Ragnar Pálsson

Sigríður Thorlacius

Sigurður Flosason

Framkvæmdastjóri:

Guðrún Björk Bjarnadóttir

2

ÁRITUN ENDURSKOÐENDA
Stjórn og félagar STEFs

Við höfum endurskoðað ársreikning STEFs, Sambands tónskálda og eigenda flutningsréttar, fyrir árið 2020.
Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar. Ársreikningurinn er
lagður fram af stjórnendum STEFs og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og reglur. Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við
látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.
Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju. Samkvæmt því ber okkur að skipuleggja og haga
endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé í meginatriðum annmarkalaus. Endurskoðunin
felur í sér athuganir á gögnum með úrtakskönnunum til að sannreyna fjárhæðir og upplýsingar sem koma fram í
ársreikningnum. Endurskoðunin felur einnig í sér athugun á þeim reikningsskilaaðferðum og matsreglum sem notaðar eru
við gerð ársreikningsins og mat á framsetningu hans í heild. Við teljum að endurskoðunin sé nægjanlega traustur grunnur
til að byggja álit okkar á.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu STEFs á árinu, efnahag þess í árslok og
breytingu á handbæru fé á árinu, í samræmi við lög og samþykktir sambandsins og góða reikningsskilavenju.

Kópavogi, 4. maí 2021.

Deloitte ehf.

Einar Hafliði Einarsson
endurskoðandi

Við undirritaðir skoðunarmenn STEFs, höfum farið yfir ársreikning þennan fyrir árið 2020. Við teljum hann vera í
samræmi við ákvæði laga og samþykkta félagsins og leggjum við til að hann verði samþykktur.

Reykjavík, 4. maí 2021.

Eyjólfur Kristjánsson

Tryggvi M Baldvinsson
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Rekstrarreikningur ársins 2020
Skýr.

2020

2019

464.435.833
117.118.616
188.800.650
48.997.338
35.739.632
855.092.069

580.478.586
98.560.405
65.999.787
57.446.441
34.733.170
837.218.389

(125.784.467)
(36.984.644)

(121.071.577)
(49.203.285)

(162.769.111)

(170.274.862)

692.322.958

666.943.527

(12.192.602)
0
(1.336.026)

(24.884.553)
(4.000.548)
(2.329.394)

678.794.330

635.729.032

9.419.514
(1.483.447)

12.970.131
(1.380.087)

7.936.067

11.590.044

686.730.397

647.319.076

Rekstrartekjur
Flutningsréttartekjur, innlendar ......................................................
Flutningsréttartekjur, erlendar ........................................................
Upptökuréttartekjur og tónlistarveitur ..........................................
Aðrar tekjur, þmt IHM ....................................................................
Sértekjur Tónmenntasjóða ..............................................................

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld ................................................................
Ýmis rekstrarkostnaður ...................................................................

Hreinar tekjur eftir rekstrarkostnað ..................................
Afskrift og niðurfærsla viðskiptakrafna ........................................
Eftirlaun .............................................................................................
Gjaldfærðar fjárfestingar og endurbætur ......................................

2
7
6

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Fjármunatekjur ..................................................................................
Fjármagnsgjöld ..................................................................................

Hreinar tekjur ársins .........................................................

Ársreikningur STEFs
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Efnahagsreikningur
Eignir

Skýr.

31.12.2020

31.12.2019

Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteign á Laufásvegi 40 ..................................................................
Innréttingar, áhöld og tæki ..............................................................

6
6

140.511.944
6.256.000
146.767.944

140.511.944
6.256.000
146.767.944

5

87.296.574
4.433.941
91.730.515

88.855.795
4.909.045
93.764.840

238.498.459

240.532.784

203.135.575
48.279.962
251.415.537

278.190.488
23.048.390
301.238.878

Bankainnstæður .................................................................................

247.882.686
247.882.686

368.994.999
368.994.999

Veltufjármunir

499.298.223

670.233.877

Eignir

737.796.682

910.766.661

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Verðbréfasjóður ................................................................................
Skuldabréfaeign .................................................................................

Fastafjármunir

Veltufjármunir
Skammtímakröfur

Viðskiptakröfur .................................................................................
Aðrar kröfur og fyrirframgreiðslur ................................................

2

Handbært fé

Ársreikningur STEFs
.
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31. desember 2020
Eigið fé og skuldir
Skýr.

31.12.2020

31.12.2019

Eigið fé
Annað eigið fé

Endurmatsreikningur .......................................................................
Ferðastyrkjasjóður ............................................................................
Óráðstafað eigið fé ...........................................................................

10
11
12

97.269.322
67.115.570
487.141.767
651.526.659

97.269.322
64.585.570
484.726.152
646.581.044

2.443.254
1.369.181
(895.388)
80.000
2.997.047

4.842.412
1.782.183
988.945
1.880.000
9.493.540

654.523.706

656.074.584

Ógreidd úthlutun ..............................................................................
Aðrar skammtímaskuldir .................................................................

66.276.240
16.996.736
83.272.976

233.045.179
21.646.898
254.692.077

Skuldir

83.272.976

254.692.077

737.796.682

910.766.661

Bundið eigið fé vegna sjóða

Menningarsjóður ...............................................................................
Nótnasjóður .......................................................................................
Upptökusjóður ..................................................................................
Tónskáldasjóður Bylgjunnar og Stöðvar 2 ...................................
Eigið fé

9. 1
9. 2
9. 3
9. 5

Skuldir
Skammtímaskuldir

Eigið fé og skuldir

Ársreikningur STEFs
.
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Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2020
Skýr.

2020

2019

Innborgaðar tekjur ............................................................................
Innborgaðar fjármunatekjur ............................................................
Innborgaðar tekjur

901.318.419
5.398.688
906.717.107

830.920.056
8.243.620
839.163.676

Útborguð rekstrargjöld ....................................................................
Útborguð fjármagnsgjöld ................................................................
Greidd eftirlaun ................................................................................
Útborguð gjöld

(163.807.897)
(1.483.447)
0
(165.291.344)

(173.184.067)
(1.380.087)
(4.000.548)
(178.564.702)

Handbært fé frá rekstri ....................................................................

741.425.763

660.598.974

5.580.041
747.005.804

0
660.598.974

Önnur ráðstöfun
Greidd úthlutun STEFs ...................................................................
Greidd úthlutun sjóða ......................................................................
Greidd úthlutun úr ferðastyrkjasjóði .............................................
Ráðstöfun handbærs fjár

(785.280.825)
(81.347.292)
(1.490.000)
(868.118.117)

(535.754.724)
(64.053.486)
(2.900.000)
(602.708.210)

Aukning handbærs fjár .....................................................................

(121.112.313)

57.890.764

Bankainnstæður í ársbyrjun .............................................................

368.994.999

311.104.235

Bankainnstæður í árslok ...................................................................

247.882.686

368.994.999

Uppruni handbærs fjár
Frá rekstri

Önnur fjáröflun

Innleyst verðbréf og bundnar bankainnistæður ...........................
Uppruni handbærs fjár

Ráðstöfun handbærs fjár

Ársreikningur STEFs
.
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Skýringar
Reikningsskilaaðferðir
1.

Ársreikningurinn er í meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

2.

Viðskiptakröfur og viðskiptaskuldabréf eru færðar á nafnverði en færðar niður í efnahagsreikningi samkvæmt mati stjórnenda á
innheimtanleika þeirra. Ekki er um endanlega afskrift að ræða, heldur er myndaður mótreikningur, sem mæta á þeim kröfum
sem kunna að tapast.

3.

Sjóðstreymi er hluti af ársreikningnum. Sjóðstreymið á að sýna hvað breytir handbæru fé á árinu. Til handbærs fjár teljast
óbundnar bankainnstæður og sjóður.

4.

Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á því gengi sem skráð var í árslok. Verðtryggðar
eignir og skuldir eru færðar upp miðað við vísitölu í árslok. Verðbréf eru eignfærð á markaðsverði í árslok.

5.

Langtímakröfur og verðbréf:
Verðbréfaeign STEFs samanstendur af markaðsverðbréfum og bankainnistæðum sem eru í fjárvörslu hjá banka. Verðbréfin
eru metin og eignfærð á skráðu markaðsverði þeirra í árslok. Samsetning verðbréfasjóðsins í árslok er að meginhluta innlendir
skuldabréfasjóðir og bankareikningar. Í lok árs var ekkert í hlutabréfasjóðum. Verðbréfaeignin er öll færð undir liðnum
áhættufjármunir og langtímakröfur í efnahagsreikningi, en eignina er að jafnaði mögulegt að innleysa á verðbréfamarkaði á
hverjum tíma.
Verðbréfsjóðseign og bundnar bankainnstæður eru færðar meðal langtímaeigna. Breyting ársins skýrist þannig:
Staða 01 01
Verðbréfaeign .....................................................................
Áfallinn ógreiddur fjármagnstekjuskattur.......................

6.

92.859.301
(4.003.512)
88.855.789

(Úttekt) / Innlegg
(5.580.041)
(5.580.041)

Ávöxtun
5.216.384
(1.195.558)
4.020.826

Staða 31 12
92.495.644
(5.199.070)
87.296.574

Fasteignir og lausafjármunir:
Innréttingar, áhöld og tæki eru metin þannig að kostnaðarverð eigna frá fyrra ári og keyptra eigna á árinu er framreiknað til
ársloka með breytingu byggingavísitölu og síðan niðurfært um fyrningarhlutfall sem samsvarar áætluðum endingartíma hverrar
eignar. Allar viðbætur ársins eru gjaldfærðar í rekstrarreikningi.
Eignarhluti STEFs í fasteigninni á Laufásvegi 40 hefur er 80%, en meðeigendur TÍ og FTT eiga 20%. Undanfarin ár hefur
fasteignin verið endurmetin í takti við breyingar á á fasteignamati milli ára þar til á síðasta ári er fasteignin var endurbætt og
utanaðkomandi matsmenn fengnir til að verðmeta eignina. Bókfært verð frá fyrra ári sem var myndað af endurmetnu
stofnverði auk eignfærðs endurbótakostnaðar það ár er óbreytt í árslok og talið rúmast innan verðmats gert var á árinu.
Varanlegir rekstrarfjármunir og endurmat þeirra greinast þannig:
Fasteignin
Laufásvegur
40

Húsgögn
og tæki á
skrifstofu

Samtals

Bókfært 01.01....................................................................

140.511.944

6.256.000

146.767.944

Bókfært verð 31.12...........................................................

140.511.944

6.256.000

146.767.944

Brunabótamat hússins er alls 99,5 mkr en af því er hlutdeild STEFs 80%, eða 79,6 mkr og fasteignamat hússins og lóðar alls er
150,3 mkr og hlutdeild STEFs í fasteignamati er 120,2 mkr.
7.

Skattamál
Skattar vegna reikningsársins verða engir umfram það sem STEF hefur þegar greitt, eða reiknað sem skuldbindingu, í
fjármagnstekjuskatt af fjármunatekjum.

Ársreikningur STEFs
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Tónmenntasjóðir
8.

STEF hefur umsjá og vörslu sinni fjóra tónmenntasjóði sem hafa hver sinn tilgang og reglur. Samkvæmt úthlutunarreglum
STEFs er lagt til framlag í Menningarsjóð sem er úthlutað til menningarmála. Aðrir sjóðir hafa sérstaka tekjustofna. Hluti eigin
fjár STEFs er bundinn þessum sjóðum. Breyting á stöðu þeirra 1. janúar til 31. desember og hlutdeild í eigin fé greinist þannig:

9.1. Menningarsjóður:

2020

2019

4.842.412
35.000.000
39.842.412

3.351.626
35.000.000
38.351.626

Tillag til T.Í. ........................................................................................................
Tillag til F.T.T. ...................................................................................................
Framlag vegna Samtóns ....................................................................................
Framlög vegna ÍTV ............................................................................................
Framlag vegna "Útflutningssjóðs Ísl. tónlistar" ............................................
Framlag vegna "ÚTÓN" ...................................................................................
Framlag í Upptökusjóð ....................................................................................
Styrkir stjórnar ....................................................................................................
Önnur framlög og kostnaðarþátttaka .............................................................

(7.058.004)
(7.058.004)
(4.738.387)
(4.817.749)
(1.500.000)
(1.825.000)
(6.000.000)
(350.000)
(4.052.014)

(7.058.004)
(7.058.004)
(1.056.001)
(5.595.767)
(1.500.000)
(1.500.000)
(6.000.000)
(896.202)
(2.845.236)

Úthlutað á árinu

(37.399.158)

(33.509.214)

Staða í árslok

2.443.254

4.842.412

Staða í ársbyrjun ................................................................................................
Sértekjur frá Fjölís ..............................................................................................
Til úthlutunar

1.782.183
7.976.998
9.759.181

198.235
8.913.948
9.112.183

Styrkir ..................................................................................................................
Þóknun fyrir nefndarstörf .................................................................................

(8.150.000)
(240.000)

(7.090.000)
(240.000)

Úthlutað á árinu

(8.390.000)

(7.330.000)

Staða í árslok

1.369.181

1.782.183

Staða í ársbyrjun ................................................................................................
Framlag úr Menningarsjóði ..............................................................................
Sértekjur frá IHM vegna kapalgeira ................................................................
Til úthlutunar

988.945
6.000.000
14.448.819
21.437.764

(1.253.722)
6.000.000
12.640.403
17.386.681

Styrkir ..................................................................................................................
Erlend úthlutun vegna kapalgeira ....................................................................
Þóknun fyrir nefndarstörf .................................................................................

(13.900.000)
(7.953.152)
(480.000)

(9.200.000)
(6.957.736)
(240.000)

Úthlutað á árinu

(22.333.152)

(16.397.736)

Staða í árslok

(895.388)

988.945

Staða í ársbyrjun ................................................................................................
Framlag STEFs ...................................................................................................
Til úthlutunar

13.2

9.2. Nótnasjóður :

9.3. Upptökusjóður :
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9.4. Tónskáldasjóður RUV og STEFs (fluttur í umsjón RÚV ) :

2020

2019

Staða í ársbyrjun ................................................................................................
Sértekjur vegna flutningsréttar frá RÚV .........................................................
Til úthlutunar

0
7.313.815
7.313.815

0
7.178.819
7.178.819

Greiddir styrkir ...................................................................................................
Yfirfært til tónskáldssjóðsins ............................................................................

0
(7.313.815)

0
(7.178.819)

Úthlutað á árinu

(7.313.815)

(7.178.819)

Staða í árslok

0

0

Staða í ársbyrjun ................................................................................................
Sértekjur, framlag SÝN ....................................................................................
Sértekjur vegna flutningsréttar frá SÝN ........................................................
Til úthlutunar

1.880.000
3.000.000
3.000.000
7.880.000

1.880.000
3.000.000
3.000.000
7.880.000

Greiddir styrkir ...................................................................................................

(7.800.000)

(6.000.000)

Úthlutað á árinu

(7.800.000)

(6.000.000)

Staða í árslok

80.000

1.880.000

Tónmenntasjóðir alls

2.997.047

9.493.540

Staða í ársbyrjun .................................................................................................
Endurmatsreikningur í árslok

97.269.322
97.269.322

97.269.322
97.269.322

9.5. Tónskáldasjóður Bylgjunnar og Stöðvar 2 :

Annað eigið fé
10.

11.

Endurmatsreikningur

Ferðastyrkjasjóður
Árið 2003 var stofnaður sérstakur sjóður, Ferðastyrkjasjóður. Heimilt er að ráðstafa allt að 10% af eignum sjóðsins, miðað við
hver áramót, til ferðastyrkja til handa rétthöfum og starfsfólki STEFs. Til viðbótar við stofntillags sjóðsins, og síðari sértillög,
er árlegt tillag reiknað í samræmi við nettóávöxtun verðbréfasjóða STEFs, sem stendur á bak ferðastyrkasjóðinn.

2020

2019

64.585.570
4.020.000
(1.490.000)
67.115.570

63.115.570
4.370.000
(2.900.000)
64.585.570

Ferðastyrkjasjóður greinist þannig:
Staða í ársbyrjun .................................................................................................
Tillag ársins (ávöxtun sjóðsins) ........................................................................
Ráðstöfun á árinu ...............................................................................................
Ferðastyrkjasjóður í árslok

Ársreikningur STEFs
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12.

Óráðstafað eigið fé
Til ráðstöfunar
Óráðstafað eigið fé í ársbyrjun .........................................................................
Eftirlaunaskuldbinding, breyting .....................................................................
Gengismunur erlendra úthlutana .....................................................................
Hreinar tekjur ársins ..........................................................................................
Sértekjur sjóða í vörslu STEFs .........................................................................
Sértekjur Tónskáldasjóðs RUV og STEFs .....................................................
Hlutdeild Tónmenntasjóðs kirkjunnar skv. samningi ..................................
Til úthlutunar

484.726.152
0
13.769.333
686.730.397
(28.425.817)
(7.313.815)
(2.572.747)
1.146.913.503

440.520.822
9.000.000
7.598.610
647.319.076
(27.554.351)
(7.178.819)
(1.882.611)
1.067.822.727

(4.020.000)
(35.000.000)
(398.989.304)
(177.882.529)
(43.879.903)

(4.370.000)
(35.000.000)
(362.778.365)
(176.625.102)
(4.323.108)

Ráðstafað á árinu

(659.771.736)

(583.096.575)

Óráðstafað eigið fé í árslok

487.141.767

484.726.152

Annað eigið fé samtals

651.526.659

646.581.044

Ráðstöfun
Tillög í Ferðastyrkjasjóð ....................................................................................
Framlag í Menningarsjóð ..................................................................................
Úthlutun innanlands ..........................................................................................
Úthlutun til útlanda ............................................................................................
Tekjur innheimtar og úthlutað af NMP .........................................................

7
13
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13.

Gengismunur.
Vegna þróunar á gengi krónu gagnvart erlendri mynt sem úthlutað er í til erlendra rétthafa getur myndast gengismunur vegna
gengis þegar úthlutun er reiknuð og skilagreinar sendar erlendum rétthöfum og þess gengis sem er þegar úthlutunin er greidd ef
tímamunur er þar á.

14.

COVID-19.
Stjórnendur hafa metið áhrif COVID-19 faraldursins á rekstur og reikningsskil samtakanna. Áhrifin eru ma. 20% samdráttur í
innlendum flutningsréttartekjum frá fyrra tímabili, vegna minnkandi starfsemi hjá viðskiptavinum og hruns um 79% í
tónleikahaldi vegna fjöldatakmarkana. Þrátt fyrir talsverða minnkun flutningsréttartekna jukust erlendar flutningsréttartekjur,
enda er grunnur þess aðallega innheimtar tekjur 2019, og tekjur af tónlistarveitum jukust verulega, sem er aðallega tengt
uppgjöri frá Netflix sem tekur til innheimtutímabilsins 2016 – 2019. Vegna tekjuaukans af erlendum tekjum og þess að
stjórnendur gripu til þeirra ráðstafana sem hægt var til að draga úr útgjöldum er rekstarniðurstaðan betri en fyrra tímabil, þrátt
fyrir veruleg áhrif af COVID-19.
Stjórnendur hafa ráðist í aðgerðir til að mæta áhrifum COVID-19 með það að markmiði að tryggja greiðsluhæfi og
áframhaldandi rekstrargrundvöll samtakanna, án þess að nýta sér úrræði stjórnvalda. Stjórnendur hafa metið hugsanleg áhrif á
virðisrýrnun eigna og var niðurstaðan að eignir væru ekki virðisrýrðar í árslok. Matið er háð óvissu og fylgjast stjórnendur vel
með breytingum á helstu forsendum.
Ljóst er að áhrifa COVID-19 gætir hjá viðskiptavinum félagsins. Neikvæðra áhrifa á innheimtu gætti á árinu 2020 og hefur mat
á niðurfærslu viðskiptakrafna verið uppfært miðað við þessar nýju aðstæður. Matið er háð óvissu og fylgjast stjórnendur grannt
með framvindunni og þróun efnahagslegra aðstæðna.
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