till länkskatt och sägs innebära slutet för Internet. En moderniserad och stärkt upphovsrätt handlar om helt andra saker, den är
ett sätt att stärka journalistiken och skapa
rätt förutsättningar för en fri och oberoende
press.

Vd Kerstin Neld har ordet
Äntligen fattades under 2018 det beslut som
krävs för att EU:s medlemsländer ska kunna
tillämpa samma låga moms på digitala
publikationer som på dem som trycks på
papper. Det kan ju låta som en självklarhet,
men det har krävts mer än åtta år av lobbyarbete för att få det till stånd! Så blir det
dessvärre ofta när så många länder ska fatta
unisona beslut.

För andra året i rad har vi under 2018 låtit
IRM kartlägga tidskriftsbranschens intäkter som vi sammanställer i vår Branschrapport. Nu kan vi alltså börja mäta trender
inom branschen och se förflyttningar mellan intäktskällor och kanaler. Vår bransch
är stor och den omsatte 2018 åtta miljarder
kronor. Det är en liten minskning av den
totala omsättningen, men undersökningen
visar på en ökning av andelen ”övriga intäkter” såsom event, e-handel och influencer
marketing. Genom vår årliga Branschrapport vill vi visa på den transformation som
ständigt pågår i vår bransch.
För vad är egentligen en tidskrift? Det var
länge sedan en tidskrift enbart var en papperstidning. Och det handlar inte om att
ställa kanaler och intäktskällor mot varandra. Många aktörer i vår bransch har insett
vinsterna av att kunna erbjuda ännu fler
kontaktytor mot målgrupperna. Då blir en
stark printaffär fortfarande lika viktig som
en ny intäktsmöjlighet via e-handel eller native advertising, men med varumärket
och relationen till användaren, läsaren, lyssnaren eller tittaren i fokus.

En annan viktig branschfråga som vi ägnat
mycket tid åt är att få våra politiker att förstå behovet av en moderniserad upphovsrätt. Nu väntar vi på att det nya upphovsrättsdirektivet (dsm-direktivet) ska bli färdigställt och godkänt. Sällan har ett EUdirektiv blivit så uppmärksammat och
omdebatterat som detta. Det förslag som
innebär en stärkt upphovsrätt för tidningar
och tidskrifter – helt likt det som redan
finns för till exempel musik-, TV- och filmproducenter har av motståndarna döpts om
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Verksamhetsberättelse 2018
Sveriges Tidskrifter är en ideell förening (Föreningen
Sveriges Tidskrifter) som bildades 1997 när Föreningen
Svensk Fackpress (Fackpressen) och Veckotidningarnas
utgivareorganisation (VECTU) gick samman. Föreningen Svensk Fackpress bildades 1931. Verksamheten
bedrivs i huvudsak genom det helägda Sveriges Tidskrifter AB. Verksamhetsberättelsen beskriver det gångna årets arbete, oberoende av om verksamheten fallit
inom föreningens eller dess bolags ansvarsområde.
KONTOR
Sveriges Tidskrifter har kontor på Vasagatan 50 i
Stockholm. Personalen har bestått av Kerstin Neld, vd,
Mia Dahl, Hanna Hallerheim, projektledare, Fredrik
Wass, omvärldsbevakare och Elin Dannapfel,
medlemsadministratör. Win Win Ekonomi AB har
ansvarat för ekonomi och bokföring.
AVGIFTER
Avgifter för medlemskap i föreningen Sveriges Tidskrifter har bestått av två olika: en medlemsavgift och
en serviceavgift. Medlemsavgiften betalas för varje
enskild titel och är samma summa för alla. Serviceavgiften beräknas utifrån utgivande förlags omsättning
och är samma summa oavsett antal medlemstitlar från
en och samma utgivare.
Så här har avgifterna beräknats:
• Medlemsavgiften har varit 700 kr per titel.
• Serviceavgiften beräknades utifrån det utgivande
förlagets omsättning i Sverige enligt en trappa för
omsättning med 33 intervaller för omsättning respektive serviceavgift. Intervallerna för omsättningen var
under 2018 mellan 499 999 kr - 750 000 000 kr och
för serviceavgift mellan 1 000 kr - 175 000 kr.
För beräkning av serviceavgiften, när medlemstiteln
eller titlarna inte ligger i eget bolag, användes antingen en upplagebaserad beräkning (intäktsberäkning)
eller en redovisningsbaserad beräkning (kostnadsberäkning).
MEDLEMMAR
Under 2018 blev 26 tidskrifter nya medlemmar. Vid
årsskiftet 2018/2019 var medlemsantalet 354 titlar.

4 – sveriges tidskrifter

Följande medlemmar har tillkommit:
American Trails, Bamse, CIO, Computer Sweden, Cirkulära affärer, IDG.se, Lyckoslanten, M3, MacWorld,
Mer Smak, Motdrag, Njus Media, PC För Alla, Personal
& Ledarskap, RoadLife, Robb Report, SmartWorld, TechWorld, Tidningen Energi-El, värme och kyla, Tidningen
grundskolan från förskoleklassen till nian, Tidningen
grundskolan för lärare i fritidshem, Tidningen grundskolan för lärare i matematik, teknik och naturvetenskap,
Tidningen grundskolan för lärare i skapande ämnen,
Tidningen grundskolan för lärare i svenska, SO-ämnen
och språk, Upphandling24 och Vi anhöriga.
Följande titlar har begärt utträde:
realtid.se.
Följande titlar har lagts ner:
Alfa, CityMark, Drömhem & Trädgård, Fastighetsfakta,
Fritidspedagogik, MiVida, Origo och Uttryck.
ARRANGEMANG
Vi har arrangerat många evenemang under året såsom
digifrukostar, trendfrukost, organisationspressdag och
heldagskurser. Vi har också haft större evenemang som
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan. Nedan listas alla
arrangemang vi anordnat under året.
18 januari: Så gick Breakit från 6 till 12 miljoner
Digifrukost med Camilla Björkman, Breakit.
24 januari: GDPR för Tidskriftsbranschen
Frukostmöte med Caroline Olstedt Carlström, Avdokatfirman Lindahl.
15 februari: Trendfrukost 2018
Frukostseminarium med Johan Såthe, Resumé, Amanda Oxell, digital aktivist, Paul Rapacioli, The Local.
Moderator var Sveriges Tidskrifters omvärldsbevakare
Fredrik Wass.
21 februari: Facebook för publicister
Digifrukost med John Severinson, Facebook.
20 mars: Lyft dina medarbetare - Intensivkurs för
redaktionella arbetsledare
Heldagskurs med Marie Kronmarker.

10 april: Sveriges Tidskrifters årsmöte
Medverkande: Martin Schibbye och Brit Stakston,
Blankspot.
12 april: Organisationspressdagen - Självständig
journalistik eller "bara" en kommunikationskanal
Frukostmöte med Martin Ahlqvist, Peter Malmsten,
Kantar Sifo, Jesper Enbom, Umeå universitet, Helle
Klein, Dagens Arbete, Marie Linder Hyresgästföreningen, Anders Malmsten, konsult, Ulrika Sharifi, Psykologförbundet och Ola Sigvardsson, PO.
Moderator: Cissi Elwin, tidningen Chef.
26 april: Presentera journalistik på digitala
plattformar
Heldagskurs med Lena Grape Lilliehorn, Östgöta
Media.
4 maj: Så går den svenska tidskriftsbranschen
Frukostmöte med Madeleine Thor, IRM, Kerstin Neld,
Sveriges Tidskrifter, Ann Henriksson, LRF Media,
Ulrika Norberg, Femina och Andreas Sandin, Bonnier
Magazines & Brands.
Moderator: Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.
16 maj: Kurs för ansvariga utgivare
Heldagsseminarium med Anders Ahlberg, publicist och
Ängla Eklund, Advokatfirman Delphi.
Medverkade gjorde också Ola Sigvardsson, PO och
Elisabeth Trotzig, RO.

1 juli: Mingel i Almedalen
Vi ordnade ett mingel i Dagens Samhälles monter.
2 juli: Almedalen: Journalistik eller kommunikation - Vad är skillnaden?
Medverkande: Martin Ahlqvist, Peter Malmsten,
Kantar Sifo, Laila Naraghi (S), Morgan Olofsson, (L)
och Susanna Lundell, Kommunalarbetaren.
Moderator: Helle Klein, Dagens Arbete.
2 juli: Almedalen: Hur nås unga i valrörelsen 2018?
Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (mp), Alice Erlandsson (m), Lihini Wijesinghe,
föreningen Fler Unga.
Moderatorer: Johanna Nordström, Veckorevyns valpodd 800K och Linnea Isaksson, Bonnier Magazine &
Brands.
9 oktober Så kickstartade Land E-handel!:
Digifrukost med Michael Bergh, LRF Media och
Helena Nimbratt, Land shopping.
24 oktober: Kurs för ansvariga utgivare
Heldagsseminarium med Anders Ahlberg, publicist och
Ängla Eklund, Advokatfirman Delphi.
Medverkande var också Ola Sigvardsson, PO och
Elisabeth Trotzig, RO.
25 oktober Så gav nya kanaler fler prenumeranter:
Digifrukost med Anders Bengtsson, Offside.
7 november: Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Seminarium och galamiddag på Cirkus i Stockholm.
Läs mer längre fram.

John Severinson från Facebook på vår digifrukost den 21 februari.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på ett av våra
seminarier i Almedalen. Till vänster moderator Linnea Isaksson från
Bonnier Magazines & Brands.
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13 november: Lyft dina medarbetare - Intensivkurs
för redaktionella arbetsledare
Heldagskurs med Marie Kronmarker.
14 november: Så kan du tjäna nya pengar på befinligt material!
Digifrukost med Alrik Söderlind, Auto Motor & Sport
och Daniel Hamrin, Readly.

The Soul Company ledde galan och stod också för
underhållningen.
Under galamiddagen var det som vanligt stor prisutdelning av Tidskriftspriset 2018. Bland prisutdelarna
fanns bl a Eva Hamilton, Hanna Stjärne, Viveka Hansson och Sofia Wadensjö Karén.

23 november: Berättelser som smäller till
Heldagskurs med Mattias Göransson, Filter.
27 november: Nätverksfrukost för ansvariga
utgivare
Frukostmöte med Karin Skogh och Emma Malmlöf,
Expressen.
29 november: Explainers & Storytelling
Heldagskurs med Jenny Svenberg Bunnel,
Aftonbladet.
5 december: Content marketingannonser vs
vanliga annonser
Frukostmöte med Fredrik Åberg, RAM och Johan Sjökvist, Bonnier Magazines & Brands.
Moderator. Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.

Sarah Leen från National Geographic var öppningstalare på
Tidskiftsdagen.

6 december: Julöl hos Sveriges Tidskrifter
11 december: Digitala tjänster och intäkter Så gör vi!
Digifrukost med Helena Gierrta, Journalisten och
Calle Fleur, tidningen Chef.
TIDSKRIFTSDAGEN OCH TIDSKRIFTSGALAN
Den 7 november arrangerades Tidskriftsdagen och
Tidskriftsgalan på Cirkus i Stockholm. Syftet med dagen och kvällen, som engagerar stora delar av branschen, är att sätta tidskrifterna på dagordningen, att
inspirera medlemmarna och att premiera goda insatser.
Eftermiddagens konferensprogram besöktes av
nära 300 personer. På kvällens galamiddag deltog ca
500 personer.
Tidskriftsdagens programledare var Camilla Björkman, Breakit och Patrik Hadenius, Utgivarna. Bland
de medverkande på dagen fanns Sarah Leen, National
Geographic, Anna Careborg, SvD, Hanna Widell, Perfect Day Media och Tobias Degsell, kreativitetsexpert.
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Tobias Degsell pratade om kreativitet på Tidskriftsdagen.

Tidskriftsgalan på Cirkus.

TIDSKRIFTSPRISET
Tidskriftspriset verkar för en hög kvalitet inom
tidskriftsbranschen genom att premiera goda förebilder och nyskapande insatser.
2018 premierades följande personer/tidskrifter:
Sveriges Tidskrifters Stora Pris:
Patrik Hadenius
Årets Skoltidskrift:
Latin Lover
Årets Tidskrift Fackpress Print:
Ottar
Årets Tidskrift Populärpress Print:
Filter
Årets Digitala Tidskrift Fackpress:
Chef
Årets Digitala Tidskrift Populärpress:
The Local
Årets Omgörning:
Hundsport
Årets Omslag
Fokus nr 19 2018
Årets Utvecklare
Utvecklingsteamet för KIT Story Engine
Årets Grepp:
Kommunalarbetaren
För novellsamlingen: Det här får de inte på banken
Årets Tidskriftsevent
ELLE Decoration
Swedish Design Awards 2018
Årets Journalist:
Matilda Gustavsson, DN Lördag
Årets AD
Jenni Carström, Filter
Årets Mediesäljare:
Ida Antebro, Aller media
NÄTVERKSGRUPPER
Under 2018 har två separata nätverksgrupper startats
upp i Sveriges Tidskrifters regi. Den ena riktar sig till
tidskrifter som vill bli mer digitala och den andra till
ansvariga utgivare. Den förstnämnda startades upp
efter att medlemmar i Sveriges Tidskrifter efterfrågade
en grupp kopplat till ämnen, där deltagarna skulle
kunna utbyta erfarenheter och få inspiration. Under
2018 och 2019 kommer totalt fem nätverksträffar att
hållas med olika teman inför varje träff. Personer som
kan inspirera och dela med sig av sina erfarenheter

bjuds in för att hålla en kort dragning vid varje tillfälle.
Två nätverksträffar av nätverksgruppen- så kan din tidning bli mer digital har hållits under 2018. Första träffen bestod av att kartlägga deltagarnas behov och spåna
fram teman till de kommande mötena. På träff nummer två gästade Calle Fleur från tidningen Chef som
delade med sig av erfarenheter och lärdomar kring paketering och digitala läsarintäkter.
Totalt har 25 medlemmar deltagit i nätverksgruppen-så kan din tidning bli mer digital under 2018.
Nätverksgrupp för ansvariga utgivare påbörjades under december, där en träff hittills har hållits. Då kursen
för ansvariga utgivare är ett av Sveriges Tidskrifters fokusområden, som syftar till att utbilda och stötta utgivare i branschen är nätverksgruppen en del i detta arbete.
Till varje träff bjuds olika gästföreläsare in för att
prata och dela med sig av olika ämnen och svårigheter
som ansvariga utgivare kan ställas inför. I december
kom Karin Skogh, publiceringschef på Expressen och
Emma Malmlöf, chef för sociala medier på Expressen
och talade på temat “Det stormar på sociala medier –
vad står det egentligen för? Och hur ska man som ansvarig utgivare förhålla sig till stormar och hat?”
På den första träffen deltog 18 medlemmar som utifrån utvärderingen angav att det var givande samt att
det finns ett behov av att nätverka med andra ansvariga
utgivare inom branschen.
TIDSKRIFTSBRANSCHEN I SIFFROR
För andra året i rad genomförde Sveriges Tidskrifter
undersökningen Tidskriftsbranschen i siffror. Vi som
branschorganisation vill stärka befintliga aktörer i
branschen med färsk och uppdaterad statistik över
omsättning och intäktsfördelning, visa på trender över
tiden och också förändra den traditionella bilden av en
tidskrift. Undersökningen genomfördes första gången
2017 och har även i år gjorts tillsammans med undersökningsföretaget IRM (Institutet för reklam- och
mediestatistik). I 2018 års branschrapport presenterar
vi även data från RAM kring reklameffekt i tidskrifter.
Vi presenterade undersökningen genom en digital
rapport nedladdningsbar på vår sajt samt vid ett frukostseminarium där en paneldebatt med branschpersoner också arrangerades.
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Alla vinnarna av Tidskriftspriset 2018.

EXPERTPANEL – JURIDISK HJÄLP
Sveriges Tidskrifter har en rad experter knutna till sig
inom områden av betydelse för tidskriftsutgivning. Som
medlem i Sveriges Tidskrifter kan medlemmar utan
kostnad ta telefon- eller mejlkontakt med en expert och
få svar på enklare frågor inom respektive område. Områden som experterna hjälpt till med under 2018 är:
GDPR, sociala medier, digital utveckling, marknadsrätt, tryckerimoms, tryckerifrågor, management, affärsjuridik, medie- och immaterialrätt, moms, pressetik och yttrandefrihet. Bland experterna finns bland
andra Mattias Fri, Björn Lorentzi, Caroline Olstedt
Carlström och Brit Stakston.
UPPLAGEKONTROLL
För medlemstitar med en annonsintäkt som underskrider 23 prisbasbelopp (1 046 500 kr 2018) finns det
möjlighet att göra den förenklade TS revisionen – TSdistribution. TS Distribution är en tjänst som TS Mediefakta tagit fram exklusivt till våra medlemmar.
PRESSKORT OCH ID-KORT
Under 2018 utställdes 22 nya presskort. Presskorten
som bär respektive medlems titel, utfärdas till anställda
journalister efter intyg av chefredaktören.
VÅRA KANALER
Sveriges Tidskrifter har under året haft en löpande närvaro i en mängd olika kommunikationskanaler, alla
med syfte att lyfta fram branschens aktörer, aktuella
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händelser och värdeskapande innehåll för Sveriges Tidskrifters medlemmar, tidskriftsbranschen som helhet
och en intresserad omvärld.
Magasinet Allt om Tidskrifter, nyhetsbrevet med
samma namn och organisationens webbplats sverigestidskrifter.se har resursmässigt varit de mest prioriterade tillsammans med Tidskriftspodden som producerats i 20 avsnitt.
Närvaron i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram och Linkedin) sker dagligen och består i huvudsak av att berätta om våra event och övriga verksamhet
samt uppmärksamma samt driva trafik till eget innehåll och att rekrytera nya prenumeranter till tidningen
och nyhetsbrevet. I år har även en närvaro på LinkedIn
etablerats. Det köpta utrymmet i sociala medier ökade
jämfört med tidigare i år i samband med marknadsföringen av vårt största event Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan samt även i samband med enskilda publiceringar av artiklar och poddavsnitt.
I början av året startade ett arbete med att ta fram en
innehålls- och kanalstrategi för våra kanaler. Varje kanals syfte, mål och mätpunkter har definierats och i
nästa steg ska mer konkreta mätvärden tas fram.
Kort om kanalerna
Sverigestidskrifter.se – webbplats som är navet i
den digitala kommunikationen samt även innefattar
eventinbjudningar och dokumentarkiv, riktlinjer, nyhetsflöde etc.

Allt om tidskrifter – papperstidning: Gavs ut i 4
utgåvor under året med ett innehåll som även distribueras på sverigestidskrifter.se samt i sociala medier i
vissa fall.
Allt om tidskrifter – digitalt nyhetsbrev: Skickades ut i 22 utgåvor och har i dagsläget cirka 3000 prenumeranter.
Tidskriftspodden: – 20 avsnitt producerades med
aktuella gäster från tidskriftsbranschen och kringliggande branscher.
Facebook: Uppdateringar publicerades dagligen
med länkar till redaktionellt innehåll, bilder och livesändningar från Sveriges Tidskrifters olika event samt
även länkar till andra medier.
Twitter: Korta uppdateringar eller retweets med relevant innehåll för mediebranschen generellt, samt referat från pågående event och händelser.
Instagram: "Bakom kulisserna”-bilder från Sveriges
Tidskrifters verksamhet samt marknadsföring av event
och aktiviteter. Även puffar för poddavsnitt och redaktionella artiklar förekom.
Linkedin: I stort sett samma innehåll som på Facebook publicerades här.

Styrelsen var på studiebesök på Axel Springer I Berlin.

LOBBYING OCH OPINIONSBILDNING
2018 har varit ett intensivt år på lobbyingsidan. Efter
många års arbete och förhandlande inom EU, kunde
ministerrådet under hösten 2018 äntligen enhälligt besluta om nya regler på momsområdet. De nya reglerna
möjliggör för medlemsländerna att tillämpa samma
låga moms på digitala/elektroniska publikationer som
på tryckta.
Våra svenska politiker har under de senaste två åren
varit drivande i frågan och de var också snabba att
skicka ut en promemoria på remiss. Enligt förslaget ska
nya momsreglerna träda i kraft den 1 juli 2019. Sveriges Tidskrifter har drivit ett aktivt lobbyingarbete både
i Sverige och i Bryssel för att kunna få detta till stånd.
Vi välkomnar förslaget, eftersom en teknikneutral och
låg moms är avgörande för branschens framtid.
Sällan har ett EU-direktiv blivit så uppmärksammat
och omdebatterat som det s k DSM-direktivet (Digital
Singel Market) blev under 2018. Särskilt artikel 11 som
förslår en ny närstående rättighet för tidningar och tidskrifter, Denna s k ”publishers right” är lik den rätt som
redan finns för musik, film-och tv-producenter, men
blev ändå föremål för mycket uppmärksamhet och kritik. Genom denna nya självständiga rättighet ville
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Blandad kompott från året som gått: 1. Ett av våra seminarium i Almedalen, 2. Nätverksfrukost med Expressen, 3. Tidskriftsdagen,
4. Tidskriftsgalan när Kommunalarbetaren vann den nya kategorin Årets Grepp.

Kommissionen ge tidnings- och tidskriftsföretagen en
starkare förhandlingsposition gentemot bl.a. nyhetsaggregatorer och sökmotorer, för att på så vis kunna underlätta för de aktörer som bekostar produktion av
journalistiskt material att få tillbaks en del av sina investeringar. Amerikanska it-jättar har finansierat och
drivit gigantiska kampanjer mot genomförandet av
denna publishers right, som de felaktigt döpte till
”länk-skatt”. Även vår bransch har investerat mycket
tid och pengar för att påverka våra parlamentariker att
rösta ja. Den 12 september röstade parlamentet, i en
andra omröstning, ja till förslaget. Direktivet trilogförhandlas inom EU under 2019. Starka krafter jobbar
fortfarande för att försvaga eller helt ta bort artikel 11.
E-privacyförordningen reglerar integritet och elektronisk kommunikation och är ett komplement till Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft i alla
EU-länder i maj 2018. Initialt var tanken att e-privacyförordningen skulle träda i kraft samtidigt som GDPR,
men den är långt ifrån färdigförhandlad. Hur e-privacyförordningen utformas kommer bland annat att påverka användandet av cookies samt även förutsättningarna för telefonförsäljning. Österrike misslyckades med
att få ihop en kompromiss kring förordningen under
hösten 2018. Det kan nu bli svårt att hinna gå i mål
med förordningen innan EU-mandat perioden är slut i
maj 2019.
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Trots intensiv lobbyingverksamhet från vår och
många andra aktörers sida beslutade riksdagen under
våren om en ny lag som kräver skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Frågan har varit liggande under många
år och under samma period har antalet anmälningar
till Konsumentverket gällande telefonförsäljning minskat kraftigt. Trots detta klubbades lagförslaget och lagen infördes redan den 1 september 2018. Det förväntas ge en negativ effekt vad gäller prenumerationsförsäljningen av konsumenttidskrifter.
INTERNATIONELLT SAMARBETE
Sveriges Tidskrifter har en styrelseplats i EMMA (European Magazine Media Association) och jobbar nära
dem i vårt lobbyingarbete. 60% av svensk lagstiftning
härstammar från Bryssel, men EU:s påverkan sträcker
sig betydligt längre än svensk lagstiftning. EMMA har
sitt kontor i Bryssel och via kontakten med dem håller
vi oss à jour om de frågor som förbereds och behandlas
inom EU.
Sveriges Tidskrifter är också medlemmar i FIPP,
världsorganisationen för tidskrifter som har sitt säte i
London. Genom EMMA och FIPP får vi kontakter
runt om i världen som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan länderna.

PRESSFRIHET
Pressfrihet och pressetiska frågor är prioriterade inom
vår organisation. Sedan 2016 har vi ett publiceringsetiskt råd som utses av föreningens stämma. Under 2018
bjöd vi vid två tillfällen in samtliga våra medlemmars
ansvariga utgivare till en kostnadsfri heldags-utbildning kring ansvarigt utgivarskap. Under året har vi
även lanserat nätverksfrukostar för våra ansvariga utgivare.
Sveriges Tidskrifter är också en av finansiärerna av
Sveriges pressetiska system som består av allmänhetens
pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd
(PON). Regelverket kring PO och PON:s verksamhet
styrs av Pressens Samarbetsnämnd där vi är representerade med tre ledamöter. I PON utser Sveriges Tidskrifter två ordinarie ledamöter samt två suppleanter. PO
hjälper personer som känner sig utsatta för oförsvarliga
publicitetsskador genom det som skrivits om dem i
papperstidningar, på tidningars hemsidor eller vissa
konton på sociala medier. Den som känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad i en
tidningspublicering kan vända sig till PO. Överinstans
till PO är PON som slutligt avgör om en tidning ska
fällas eller frias för en publicering.
Sveriges Tidskrifter är också en av grundarna till Utgivarna. Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. I Utgivarna samverkar
medieaktörer som slår vakt om det svenska publicistiska oberoendet. Övriga medlemmar är TV4-gruppen,
Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion
och Tidningsutgivarna. Frågor som drivits inom ramen för Utgivarna under 2018 är bland andra den om
ett medieetiskt system som behandlar inte bara pressen
utan även etermedierna (MO/MEN). I april 2018 lämnade Utgivarna tillsammans med Journalistförbundet
och Publicistklubben in en hemställan till regeringen
om justering av Granskningsnämndens uppdrag som
möjliggör för MO/MEN att överta den etiska granskningen av frågor som rör enskilds privatliv också för
inslag och program som sänts i radio- och TV-kanaler.
Ett viktigt steg mot ett nytt utvidgat medieetiskt system togs i och med detta.
Den svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak har
suttit fängslad i Eritrea utan rättegång sedan den 23
september 2001. Sveriges Tidskrifter har under många
år varit aktiva i stödgruppen som arbetar för hans frigivning. Under 2018 drev stödgruppen bland annat en

crowdfundingkampanj som lyckades samla in över 200
000 kronor. Pengarna ska användas för att översätta
Dawits Bok till engelska och franska samt sända den
till samtliga EU-parlamentariker efter EU-valet i maj
2019.
AVTAL MED BUS
Sveriges Tidskrifter har ett medlemsavtal med BUS –
Bildkonst och Upphovsrätt i Sverige. Avtalet ger våra
medlemmar rätt att till kraftigt rabatterat pris publicera ett antal konstnärers konstverk och bilder i tryckt
och digitalt redaktionellt material.
Avtalet administreras av Sveriges Tidskrifter och bekostas av de berörda tidskrifterna. Ett nytt avtal mellan
BUS och Sveriges Tidskrifters medlemmar trädde i
kraft 1/1 2015. Detta avtal förlängdes till att även gälla
2018.
UPPHOVSRÄTT OCH KOPIERINGSAVTAL
Sveriges Tidskrifter bevakar och beslutar i vissa upphovsrättsfrågor på uppdrag av våra medlemmar. Kopieringsrättigheterna för undervisningsändamål i bland
annat skolor, universitet och högskolor samt på arbetsplatser med licensavtal innehas av Sveriges Tidskrifter
AB.
Sveriges Tidskrifter AB är i sin tur medlem i upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access
(BCA). BCA ägs av 16 medlemsorganisationer och företräder sina medlemmar i förhandlingar med olika
motparter, ansvarar för inkasserade medels förvaltning
och fördelar medlen bland medlemmarna enligt fastlagda principer.
Den största avtalspartnern är Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) som tecknar avtal för de kommunala skolorna – förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Ett nytt treårigt avtal tecknades under 2017.
Avtalet förlängs därefter automatiskt om inte någon av
parterna säger upp det. Avtalet inbringade till BCA:s
medlemsföretag under 2018 drygt 140 miljoner kronor. Avtalet ger skolorna rätt att använda den moderna
digitala tekniken i undervisningen.
Ett motsvarande avtal med landets friskolor inbringade drygt 20 miljoner kronor.
Även med SHUF (Sveriges Högskole- och Universitetsförbund) har BCA ett löpande avtal, med möjlighet
till uppsägning årligen. Avtalet ger lärosätena möjligheter till digital kopiering och möjligheter till exempelvis den högre utbildningens distansundervisning.
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Avtalet är helt anpassat efter den nya digitala tekniken
och därmed ett av Europas modernaste. Under 2018
uppgick ersättningen inom denna sektor till knappt 63
miljoner kronor.
Sedan många år upplåter även BCA, enligt en särskild frivillig licens, kopieringsrätt ur tidningar, tidskrifter och böcker för intern information inom företag, organisationer och myndigheter. Upplåtelsen sker
genom att abonnenterna tecknar separata avtal. Under
2018 var inkasseringen knappt 12 miljoner kronor.
Även denna licens ger en rad digitala möjligheter som
t ex att ladda ner, skriva ut, skanna och kopiera för att
lägga in i presentationer för utbildning, internkonferenser, etc. Det är också tillåtet att spara digitala kopior
på exempelvis interna nätverk och USB.
Förutom de uppräknade avtalen tillkommer vissa
mindre avtal för kopiering i de kommunala musikskolorna, för arbetsmarknadsutbildning och för studiecirkelverksamhet. Sammanlagt för dessa mindre avtal
kom det in nästan 13 miljoner kronor under 2018
Slutligen inkasserade BCA under året drygt 13 miljoner kronor för kopiering ur utländska medier – ersättningar som slussas vidare till utländska upphovsrättsinnehavare.
Totalt inkasserade BCA (inklusive utländska medel)
2018 ca 263 miljoner kronor. Huvuddelen av ersättningen fördelas till organisationer inom läromedelsområdet. Sveriges Tidskrifters andel var 2,3 % procent
eller ca 6,3 miljoner kronor.
Lars Salviusföreningen
Genom Lars Salviusföreningen, som drivs gemensamt
av Sveriges Tidskrifter, Förläggarföreningen och Författarförbundet, administreras upphovsrättsmedel för
kopiering av särskilt kopieringskänsligt material ur vetenskapliga tidskrifter. Föreningen delar årligen ut stipendier, projektbidrag och ett särskilt pris, Lars Salviuspriset.
Även författare och utgivare som inte är medlemmar
i eller på annat sätt är knutna till stiftarorganisationerna har rätt att söka och erhålla stipendier och projektbidrag. Lars Salviusföreningen delade under 2018 ut
sammanlagt 1 000 000 kr, varav 480 00 kr i stipendier,
320 000 kr i projektbidrag samt 200 000 kr till Lars
Salviuspriset 2018 och 2019.
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Lars Salviuspriset
Lars Salviuspriset för 2018, 100 000 kr, har tilldelats
Yvonne Hirdman, professor emeritus, historiska institutionen vid Stockholms universitet.
Priset överlämnades i prismottagarens bostad den 22
mars 2018. Juryns motivering: Yvonne Hirdman belönas för sin mångåriga gärning som historiker och genusforskare. Med sin medryckande sakprosa lyckas hon med
konstgreppet att både skava och fängsla på samma gång.
Lars Salviuspriset för 2019, 100 000 kr, har tilldelats Svenska Dagbladets Under strecket. Priset överlämnades på Skissernas museum i Lund, den 22 november 2018. Juryns motivering: Svenska Dagbladets
Under strecket tilldelas Lars Salviuspriset för att dagligen
i hundra år ha förmedlat kunskap från forskningens alla
fält till generation efter generation av läsare. Ett oräkneligt antal skribenter har här kunnat nå ut med sina insikter om både aktuella och tidlösa frågor. Den pågående
digitaliseringen av understreckarna gör denna kulturskatt
tillgänglig för envar.
SÅ ANVÄNDS UPPHOVSRÄTTSERSÄTTNINGARNA
Den första januari 2017 trädde en ny lag om kollektiv
förvaltning av upphovsrätt i kraft. Lagstiftningen, som
baseras på ett EU-direktiv, syftar till att garantera en
välfungerande kollektiv förvaltning av upphovsrätt.
Lagstiftningen har inneburit att delar av verksamheterna i såväl Bonus Copyright Access som Sveriges Tidskrifter behövt ses över. Under 2017 och 2018 har Sveriges Tidskrifter därför anpassat verksamheten till de
nya reglerna, t.ex. genom att ta fram nya styrdokument.
Sveriges Tidskrifter har ca 350 tidskrifter som medlemmar. Dessa står för uppskattningsvis 75 % av omsättningen för magasin och tidskrifter i Sverige. I princip alla titlar som har någon större ekonomisk omsättning är medlemmar i organisationen.
De avtalslicensbestämmelser i upphovsrättslagen
som reglerar den kopiering av upphovsrättslig skyddat
material ur bl.a. tidskrifter som görs inom utbildningsområdet och internt inom företag är utformade så, att
den organisation som representerar ett flertal av tidskrifterna anses representera samtliga.
Någon information om ur vilka titlar som kopiering
sker finns inte i dagsläget. Någon form av individuell
fördelning per titel går således ej att genomföra. Det
innebär att Sveriges Tidskrifter istället använder de
medel man erhåller till aktiviteter som gynnar hela

branschen, inte bara de egna medlemmarna. Som exempel kan nämnas följande:
Sveriges Tidskrifter arbetar med påverkansarbete för
att lyfta och synliggöra frågor av vikt för tidskriftsbranschen. Påverkansarbetet bedrivs både i Sverige och
på internationell nivå. Sveriges Tidskrifter är en aktiv
partner i branschorganisationen EMMA med säte i
Bryssel och har exempelvis under året varit mycket engagerade i arbete med det nya DSM-direktivet och då
särskilt frågan om en stärkt upphovsrätt för tidskriftsföretag.
Sveriges Tidskrifter är också remissinstans i frågor
som rör tidskriftsbranschen.
Sveriges Tidskrifter är en av grundarna av Utgivarna
och är med och finansierar det publicistiska lobbyingarbete som drivs inom ramen för denna organisation.
Sveriges Tidskrifter deltar under Almedalsveckan
med öppna seminarier kring frågor som är viktiga för
vår bransch.
Sveriges Tidskrifter är en av de organisationer som
finansierar det självsanerande pressetiska systemet med
Pressens Opinionsnämnd och Pressombudsmannen
(PO).
Sveriges Tidskrifter är med och finansierar Institutet
för reklam- och mediestatistik (IRM) och RO (reklamombudsmannen).
Sveriges Tidskrifter är en av organisationerna i Lars
Salviusföreningen som årligen delar ut stipendier och
projektbidrag på över en miljon kronor.
Sveriges tidskrifter genomför varje år en större branschundersökning som kartlägger branschens intäkter och
digitala transformation.
Sveriges Tidskrifter delar årligen ut Sveriges Tidskrifters Stora Pris till en person, en tidskrift eller ett
företag inom vår bransch som gjort betydande insatser
för tidskriftsbranschen. Det kan också tilldelas en extern person/organisation som på ett förtjänstfullt sätt
synliggjort och verkat för tidskrifternas roll och betydelse i samhället.
Sveriges Tidskrifter genomför årligen ett evenemang
under namnet Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan.
Evenemanget innehåller bl.a. föredrag och utdelning
av Tidskriftspriset i 12 klasser. Såväl tävlingen som
evenemanget i övrigt är öppet för alla i Sverige utgivna
tidskrifter.
Sveriges Tidskrifter bevakar och informerar om utvecklingen inom tidskriftsbranschen genom ett eget
magasin, ett nyhetsbrev och en tidskriftspodd. Infor-

mationen går ut till såväl medlemmar som ickemedlemmar.
Sveriges Tidskrifter arbetar aktivt med, och delfinansierar, kampanjer för att frige Dawit Isaak.
GRUPPER
Inom Sveriges Tidskrifter finns flera rådgivande refensgrupper. Under 2018 har följande personer ingått:
Programgruppen för Tidskriftsdagen
Terese Allert, Aller media
Jannica Eriksson, Chef
Warda Khaldi, Alma Talent
Lovisa Madås, LRF Media
Lena Thelenius, Vi media
Mattias Wising Bonde, Friskispressen
Frida Åberg, Bonnier Magazines & Brands
Patrik Hadenius, programredaktör för Tidskriftsdagen
Camilla Björkman, Breakit
Mia Dahl, Sveriges Tidskrifter
Nätverksgrupp: så kan din tidning bli digital
Katja Alexanderson, Arbetsterapeuten
Roger Andersson, Tidskriften Betong
Kalle Anrell, Telekom idag
Anna Bergén, Röda korset 		
Liv Blomberg, Hemslöjd
Sofia Callius, Civilekonomerna.se
Louise Carlsson Örning, LRF Media
Maria Diedrichs, Hemslöjd
Lena Granström, Allergia
Pernilla Halling, Tidningen Balans
Malin Hansson, Tidningen Publikt
Fredrik Karlsson, VVS-Forum & Elinstallatören
Nicklas Larson, Dagens Samhälle
Bo Lindmark, Tidningen Kött & Chark
Viveka Ljungström, Forskning och Framsteg
Charlotta Marténg, Resultat
Anna Norberg, Tandläkartidningen
Leon Nudel, Fokus
Annika Olsson, Allergia 		
Mervi Rokka, Ljuskultur		
Eva Ström, Ljuskultur		
Hilda Zollitsch, Tandläkartidningen
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De ordinarie ledamöterna i Sveriges Tidskrifters styrelse: Bakre raden från vänster: Lars Dahmén, Brit Stakston, Ulf Magnusson, Camilla
Sjöberg, Unn Edberg och Martin Kroon. Främre raden från vänster: Camilla Björkman, Olov Carlsson, Helle Klein, Kerstin Neld och Susanna
Lundell. Saknas på bilden: Per Kjellander.

Organisationspressgruppen:
Alexander Armiento, Publikt
Cathrine Beijer, Extrakt
Ylva Bergman, Omvärlden
Örjan Björklund, Lärarnas Tidning
Maria Blom, Arkitekten
Pär Gunnarsson, Läkartidningen
Carolina Hemlin, Ottar
Helle Klein, Dagens Arbete
Susanna Lundell, Kommunalarbetaren
Eva Schoultz, Polistidningen
Anders Tapper, Turist
Kerstin Weyler, Skolledaren
Mattias Wising Bonde, Friskispressen
Hilda Zollitch Grill, Tandläkartidningen
Hanna Hallerheim, Sveriges Tidskrifter
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter

STYRELSER, REVISORER MM
Sveriges Tidskrifters styrelse har haft fem sammanträden under året.
Styrelsens ledamöter har bestått av:
Styrelseordförande: Helle Klein, Dagens Arbete.
Vice styrelseordförande: Olov Carlsson, Dagens Samhälle.
Ledamot: Camilla Björkman, Breakit.
Personlig suppleant: Paul Rapacioli, The Local.
Ledamot: Lars Dahmén, Bonnier Magazines & Brands.
Personlig suppleant: Åsa Rydgren, Bonnier Magazines
& Brands.
Ledamot: Unn Edberg, Vi Media.
Personlig suppleant: Cissi Elwin, Chef.
Ledamot: Per Kjellander, Egmont Publishing.
Personlig suppleant: Johan Taubert, Egmont Publishing.
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Ledamot: Martin Kroon, Aller media.
Personlig suppleant: Bodil Ericsson Torp, Aller media.

Grafiska Kammaren:
Anders Forsström, Spearhead Production.

Ledamot: Susanna Lundell, Kommunalarbetaren.
Personlig suppleant: Mattias Wising Bonde, Friskispressen.

IRM:s styrelse:
Kerstin Neld (ledamot).

Ledamot: Ulf Magnusson, Alma Talent.
Personlig suppleant: Erik Wahlin, Affärsvärlden.
Ledamot: Camilla Sjöberg, Albinsson & Sjöberg.
Personlig suppleant: Janet Svensson, Albinsson & Sjöberg.
Ledamot: Brit Stakston, Blank Spot.
Personlig suppleant: Martin Schibbye, Blank Spot.
Revisorer har varit:
Auktoriserade revisorn Ingrid Svedin och Helena Ingvarsdotter, Lärarförbundet Tidningsavdelning med
auktoriserade revisorn Katarina Nyberg och Karin Stare, Egmont Publishing som suppleanter. Verkställande
direktör har varit Kerstin Neld.
Publiceringsetiska rådet har utgjorts av:
Susanna Skarrie, Hem & Hyra, sammankallande,
Martin Ahlquist, Expressen, Johan Taubert, Egmont
Publishing och Susanna Lundell, Kommunalarbetaren.
Valnämnden har utgjorts av:
Alexander Armiento, Publikt, sammankallande, Ann
Fredlund , Bonnier Magazines & Brands och
Lena Thelenius , Vi media.
SVERIGES TIDSKRIFTER HAR REPRESENTERATS AV FÖLJANDE PERSONER I:
BONUS Copyright Access styrelse:
Lars Strandberg (andre vice ordförande).
BONUS Copyright Access pressförvaltningsgrupp:
Lars Strandberg.
Föreningen NIX-telefons styrelse:
Kerstin Neld (ledamot).

Lars Salviusföreningens stipendiejury:
Henrik Höjer, Forskning & Framsteg.
Lars Salviusföreningens styrelse:
Björn Fjæstad, Sans Magasin (ledamot) och Kerstin Neld
(suppleant).
Medlem av Berghs Advisory Board:
Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.
NDM (Näringslivets Delegation för marknadsrätt):
Kerstin Neld.
Papperskretsens referensgrupp:
Kerstin Neld.
Pressens Opinionsnämnd:
Ann Marie Bergström, och Hans Larsson, ordinarie ledamöter. Carina Löfkvist och Per Melander, suppleanter.
Pressens samarbetsnämnd:
Pia Ljungqvist, Hemmets Veckotidning, Susanna Lundell, Kommunalarbetaren och Kerstin Neld.
Reklamombudsmannens (RO) styrelse:
Kerstin Neld (ledamot på NDMs mandat)
Styrelsen för European Magazine Media Association
(EMMA): Kerstin Neld (ledamot).
TS Mediekommitté:
Mikael Sagström, Svenska Media Docu AB.
TS styrelse:
Kerstin Neld (ledamot).
Utgivarnas styrelse:
Unn Edberg , Vi Media (ledamot samt i presidiet),
Helle Klein, Dagens Arbete (ledamot), Olov Carlsson,
Dagens Samhälle (suppleant) och Kerstin Neld (suppleant).

Genomförandegruppen för ett nytt medieetiskt
system
Kerstin Neld.
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Årsredovisning för Föreningen Sveriges Tidskrifter
Styrelsen för Föreningen Sveriges Tidskrifter (org.nr: 802003-3323) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten

Föreningen Sveriges Tidskrifters uppgift är att synliggöra branschens utveckling, verka för samarbete mellan
publicister och värna pressetiken. Föreningens organisation bygger på värderingar som värnar grundläggande
demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors
lika värde. Föreningen ska förmedla medlemmarnas röst, lyfta branschfrågor, skapa opinion och vara branschens
naturliga mötesplats för nätverkande och medlemstjänster. Därutöver ska föreningen bevaka medlemmarnas
upphovsrättsliga intressen. Föreningens serviceverksamhet bedrivs inom föreningens helägda dotterbolag Sveriges
Tidskrifter AB. Dotterbolaget innehar de kopieringsrättigheter som omfattas av Bonus Copyright Access AB:s
verksamhet. Användningen av upphovsrättsersättningarna beskrivs i Sveriges Tidskrifters separata verksamhetsberättelse.
Föreningen har sitt säte i Stockholms Län.

Resultaträkning

Not 2018-01-01 2017-01-01
1 -2018-12-31 -2017-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter		
Summa föreningens intäkter		

257 600
257 600

245 308
245 308

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader		
Summa föreningens kostnader		
Rörelseresultat		

-211 639
-211 639
45 961

-197 262
-197 262
48 046

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter ochliknande resultatposter
Summa finansiella poster		
Resultat efter finansiella poster		

0

200 000

7 000
7 000
52 961

7 000
207 000
255 046

Resultat före skatt		

52 961

255 046

Skatter
Skatt på årets resultat		
Årets resultat		

–1 540
51 421

–1 540
253 506

Balansräkning
TILLGÅNGAR

Not 2018-12-31 2017-12-31
1

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
2
Fordringar hos koncernföretag		

50 000
68 392

Summa finansiella anläggningstillgångar

168 819

118 392

Summa anläggningstillgångar		

168 819

118 392

Summa kortfristiga fordringar		

47 171
96 034
143 205

50 251
93 500
143 751

Summa omsättningstillgångar		

143 205

143 751

SUMMA TILLGÅNGAR		

312 024

262 143

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 260 603
Årets resultat		
51 421
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 312 024

7 097
253 506
260 603

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder
Skatteskulder		
Summa kortfristiga skulder		
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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50 000
118 819

0
0

1 540
1 540

312 024

262 143

Flerårsöversikt (tkr)
Medlemsavgifter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2018

2017

2016

2015

258

245

158

170

53

255

-48

-49

100

99

4

31

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

NOTER

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för
fastställelse.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning
i mindre företag.
Nyckeltalsdefinitioner
Medlemsavgifter
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt
intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatter.

Stockholm den 20 februari 2019
Helle Klein, ordförande
Per Kjellander
Lars Dahmén
Martin Kroon
Susanna Lundell
Olov Carlsson

Unn Edberg
Camilla Sjöberg
Brit Stakston
Ulf Magnusson
Camilla Björkman

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 5 mars 2019.
Ingrid Svedin
Helena Ingvarsdotter
Auktoriserad revisor
Revisor

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Not 2 Specifikation andelar i koncernföretag
Sveriges Tidskrifter AB
Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde
100
100
1 000
50 000
				
50 000
Org.nr
Säte
Eget kapital
Resultat
556205-3156
Stockholm
3 749 310
-211 304
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Årsredovisning för Sveriges Tidskrifter AB

Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges tidskrifter AB (556205-3156) avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Bolaget bedriver utbildnings- och
informationsverksamhet, utvecklar och tillhandahåller
tjänster som främjar Sveriges Tidskrifters verksamhet i
ekonomiskt, tekniskt och redaktionellt hänseende.
Verksamheten finansieras huvudsakligen av serviceavgifter från medlemmar och kopieringsersättningar.
De senare inkasseras av Bonus Copyright Access ek
förening som är en upphovsrättsorganisation där Sveriges Tidskrifter AB är en av huvudmännen. Kopieringsersättningarna används till aktiviteter som gynnar hela
branschen, inte enbart medlemmarna. Exempel på
detta är det självsanerande pressetiska systemet,
medlemskapet i Föreningen Utgivarna samt branschevenemanget Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan.

Ägarförhållanden
Sveriges Tidskrifter AB ägs till 100 % av Föreningen
Sveriges Tidskrifter org. nr: 802003-3323.
Företaget har sitt säte i Stockholm.
Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst

3 840 614

årets förlust

-211 304
3 629 310

disponeras så att i ny räkning överföres

3 629 310
3 629 310

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Flerårsöversikt (tkr)

2018

2017

2016

2015

Nettoomsättning

12 540

12 725

13 085

13 967

57

69

67

62

-401

169

667

151

Soliditet (%)
Resultat efter finansiella poster

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändring av eget kapital			
Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

100 000

20 000

3 751 416

89 197

3 960 613

beslut av årets årsstämma			

89 197

-89 197

0

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt

Åtets resultat				

-211 304

-211 304

Belopp vid årets utgång

-211 304

3 749 309
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100 000

20 000

3 840 613

Resultaträkning

Not
1

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar mm
Nettoomsättning
2
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm

12 539 803
12 539 803

12 724 686
12 724 686

-5 131 337
–2 985 627
- 4 812 841
–12 929 805
-390 002

–4 780 235
–3 190 327
–4 577 057
–12 547 619
177 067

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Summa finansiella poster		
Resultat efter finansiella poster		

0
–11 227
–11 227
-401 229

11
–7 731
-7 720
169 347

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		
Summa bokslutsdispositioner		
Resultat före skatt		

239 000
239 000
-162 229

0
0
169 347

Skatter
Skatt på årets resultat		
Årets resultat		

–49 075
-211 304

–80 150
89 197

Rörelsekostnader
Kursverksamhet och projektkostnader		
Övriga externa kostnader		
Personalkostnader
3
Summa rörelsekostnader		
Rörelseresultat		
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Balansräkning

Not
1

2018-12-31

2017-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
4
Summa materiella anläggningstillgångar		

0
0

0
0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
5
Övriga andelar		
Summa finansiella anläggningstillgångar		
Summa annläggningstillgångar		

100 000
1 000
101 000
101 000

100 000
1 000
101 000
101 000

599 214
532 743
415 611
1 547 568

340 530
257 550
486 875
1 084 955

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Summa kortfristiga fordringar		

Kassa och bank			
Kassa och bank		
4 919 223
7 297 721
Summa kassa och bank		
4 919 223
7 297 721
Summa omsättningstillgångar		
6 466 791
8 382 676
SUMMA TILLGÅNGAR		
6 567 791
8 483 676
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Balansräkning

Not
1

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		
Reservfond		
Summa bundet eget kapital		

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		
Årets resultat		
Summa fritt eget kapital		
Summa eget kapital		

3 840 614
-211 304
3 629 310
3 749 310

3 751 417
89 197
3 840 614
3 960 614

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		
Summa obeskattade reserver		

0
0

239 000
239 000

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		
Summa långfristiga skulder		

104 231
104 231

104 231
104 231

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
717 862
1 849 511
Skulder till koncernföretag		
118 819
68 392
Övriga skulder		
214 901
185 661
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
1 662 668
2 076 267
Summa kortfristiga skulder		
2 714 250
4 179 831
			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
6 567 791
8 483 676
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Not 1

Redovisningsningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är
upprättad enlighet med
årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR
2016:10) om årsredovisning
i mindre företag.
Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider: 5 år
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter,
fakturerade kostnader,
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget
kapital och obeskattade
reserver med avdrag för
uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.
Resultat efter finansiella
poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men
före bokslutsdispositioner
och skatter.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
		2018
Nettoomsättningen per rörelsegren
Serviceavgifter		
2 496 587
Kopieersättning		
7 596 325
Kurs- och projektintäkter		
2 309 619
Övriga intäkter		
137 272
		
12 539 803
Not 3 Medelantalet anställda		
Medelantalet anställda		

2 815 308
7 365 073
2 432 766
111 539
12 724 686

2018
5

2017
5

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden

809 437
809 437

809 437
809 437

Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerande avskrivningar

-809 437
-809 437

-809 437
-809 437

0

0

Utgående redovisat värde
Not 5 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn
Kapitalandel
Rösträttsandel
Svensk Upplagekontroll AB
100 %
100%
		

Svensk Upplagekontroll AB

Org.nr
556525-8794

Säte
Stockholm

Antal andelar
1 000

Bokfört värde
100 000
100 000

Eget kapital
104 231

Resultat
0

Stockholm den 20 februari 2019.
Helle Klein, ordförande
Per Kjellander
Lars Dahmén
Ulf Magnusson
Susanna Lundell
Camilla Björkman

Unn Edberg
Camilla Sjöberg
Brit Stakston
Martin Kroon
Olov Carlsson
Kerstin Neld, Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 5 mars 2019.
Ingrid Svedin
Auktoriserad revisor
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Foton: Anette Persson,
Gustav Kaiser och Sveriges Tidskrifter.
Vasagatan 50, 111 20 Stockholm, telefon 08-545 298 90,
e-post: info@sverigestidskrifter.se,
www.sverigestidskrifter.se

