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Vd Kerstin Neld har ordet
2016 var ett utmanande år för demokratin och 
mediernas centrala roll i demokratin.
 Donald Trump röstades fram som USA:s presi-
dent och har förklarat att medierna utgör opposi-
tionen. Hans talesperson lanserade uttrycket ”alter-
nativa fakta” när hon skulle förklara att det nog var 
så att fler personer bevistade Trumps insvärnings-
ceremoni än president Obamas, trots att så inte var 
fallet. I vårt grannland Polen har public serviceme-
dierna omvandlats till megafoner för regeringen 
och privata medier stryps genom annonsbojkott 
från offentliga företag och institutioner. Situatio-
nen är likartad i Ungern, ett annat EU-land. I Tur-
kiet har den alltmer maktfullkomlige president Er-
dogan använt sommarens kuppförsök som före-
vändning att fängsla ett stort antal kritiska journa-
lister. Fria och oberoende medier är utan tvekan 
utsatta för ett växande tryck.
 I Sverige firade vi att vår tryckfrihetsförordning, 
som är världens äldsta, fyllde 250 år. För att fira 
250-åringen lät vi på Sveriges Tidskrifter 2016 års 
sista utgåva av Allt om Tidskrifter bli ett tema-
nummer om just tryck-och yttrandefrihet. 

Vi uppmärksammade bland annat vårt självregle-
rande pressetiska system samt att våra politiker vill 
ändra på vissa av de lagar som styr medier och vår 
yttrandefrihet. Medieutredningen har till exempel 
under 2016 presenterat ett förslag till ett nytt tek-
niskt oberoende mediestöd som är tänkt att ersätta 
presstödet. Och den s.k. näthatsutredningen pre-
senterade förslag på att gränserna för hot, kränk-
ningar och intrång i privatlivet bör bli tydligare.  
 Även i Sverige framförs allt oftare populistiskt 
grundad kritik mot medierapporteringen. Men det 
finns knappast grund för att hävda att svenska me-
dier och journalister utsätts för hot mot sin själv-
ständighet från den politiska makten. 
 Vi lever alltså i intressanta och omvälvande tider 
och detta har i allra högsta grad även påverkat Sve-
riges Tidskrifters verksamhet under 2016. För att 
kunna utvecklas i takt med den allt mer digitalt 
präglade marknaden beslutade medlemmarna på 
vår årsstämma att radikalt förändra våra stadgar. 
Vi välkomnar nu nya kategorier av medlemmar 
inom området fördjupande journalistik, och tar yt-
terligare ett kliv i riktningen att inte uppfattas som 
enbart en papperstidningsorganisation. Som en 
följd av detta har vi också förändrat basen för be-
räkning av våra medlemsavgifter, eftersom våra 
medlemmars intäkter inte längre kommer enbart 
från papperstidningsförsäljning och tryckta annon-
ser. De flesta av våra medlemstitlar ser sig som va-
rumärken som kommunicerar i och har intäkter 
från flera olika kanaler. 
 Vi har under året utvecklat vår kommunikation 
i olika kanaler. Bland annat har vi satsat på en ny 
sajt, aktivare närvaro på Facebook samt lanserat 
Tidskriftspodden. Det har lett till mer kontakter 
med våra medlemmar och med den intresserade 
omvärlden, både digitalt sätt, i fysiska grupper och 
i s k task-forces. 
 För att göra rätt vill vi vara i ständig dialog med 
omvärlden. Utvecklingen kommer ju aldrig att gå 
så långsamt som just idag. 
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Sveriges Tidskrifter är en ideell förening (Föreningen 
Sveriges Tidskrifter) som bildades 1997 när Föreningen 
Svensk Fackpress (Fackpressen) och Veckotidningarnas 
utgivareorganisation (VECTU) gick samman. Fören-
ingen Svensk Fackpress bildades 1931. Verksamheten 
bedrivs i huvudsak genom det helägda Sveriges Tid-
skrifter AB. Verksamhetsberättelsen beskriver det gång-
na 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, Johan 
Kellman Larsson (deltid), redaktör, Federica Palombo, 
administratör och Fredrik Wass (sedan september), om-
världsbevakare. Win Win Ekonomi AB ansvarar för 
ekonomi och bokföring.

AVGIFTER
Ny avgiftsmodell för beräkning av serviceavgiften 2016
• Medlemsavgiften är oförändrat 500 kr per medlems-
titel.
• Serviceavgiften beräknas på det utgivande förlagets 
omsättning i Sverige enligt intervallerna nedan.

Hänsyn har tagits till om det är ett aktiebolag eller en 
icke-vinstdrivande organisation som ger ut tidskriften. 

Under 2016 tillämpades en övergångsregel som garan-
terade att serviceavgiften med den nya avgiftsmodellen 
maximalt kunde avvika 10 procent jämfört med den 
tidigare avgiftsberäkningen. 

MEDLEMMAR
Under 2016 blev 33 tidskrifter nya medlemmar. Vid 
årsskiftet 2016/17 var medlemsantalet 356 titlar.

Följande medlemmar har tillkommit:
Allt om Historia, Breakit, Båtnytt, Chic, DN lördag, 
Frida, Friskispressen, Fyndbörsen, Gallopp Magazine 
International, Jaktmarker & Fiskevatten, Kvalitetsma-
gasinet, Manolo.se, MC-Folket, MENA Tidningen, 
Militär Historia, MotorKrysset, Miljö & Utveckling, 
OmVärlden, PC Tidningen, Politism.se, REV Bulleti-
nen, Rock´ń Roll, ShapeUp, Släkthistoria, Soldat & 
Teknik, Skriva, Svenska Öden & äventyr, The Local, 
Traktor Power, Transportarbetaren, Vd-tidningen, Vi i 
Villa och Världspolitikens Dagsfrågor.

Följande titlar har begärt utträde:
Butikstrender, Energi & Miljö , Klassiker, Mat & 
Vänner och Restaurangvärlden.

Följande titlar har lagts ner:
Magasin Ping, tidningen Barn, Bofast, Internationella 
Studier och Kommunicera. 

ARRANGEMANG
Sveriges Tidskrifter har arrangerat en hel del evene-
mang under året. Vi har haft frukostmöten så som di-
gifrukostar, trendfrukost, organisationspressdag och 
hel- och halvdagskurser. Vi har också haft större 
evenemang, Tidskriftsdagen och Medieruset är exem-
pel på såna där vi varit närmre 500 personer. Nedan 
listas alla arrangemang vi anordnat under året. 

19 januari: Digifrukost: Poddar – så gjorde vi!
Frukostmöte med Johanna Lejon, Liv Sander, Svensk 
Damtidning, Annika R Hermanrud, Anna Nilsson och 
Camilla Olsson, Land Lantbruk.

4 februari: Trendfrukost
Frukostmöte med Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter, 
Andreas Ekström, journalist och författare Ulrik 
Simonsson, Ungdomsbarometern och Camilla Björk-
man, Frida Förlag.

Verksamhetsberättelse 2016
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18 februari: Organisationspressdag – 
Medlemsnytta i kris och medgång
Halvdagsseminarium med Lars-Åke Redéen, Båtliv, 
Peter Karlsson, Båtunionen, Caroline Thunved, Scou-
terna, Sofia Lundqvist, Tidningen Scout, Annica Grim-
lund, Lärarförbundets tidningsavdelning och Mikael 
Willborg, Lärarförbundet.
Paneldiskussion: Susanna Lundell, Kommunalarbeta-
ren och Hans Larsson, tidigare Dagens Arbete.
Moderator: Nicklas Mattsson, Entreprenör.

24 februari: Digifrukost: Så gjorde vi –
om native advertising
Frukostmöte med Jonas Terning, Café och Helena 
Holmström, Aller media. 

15 mars: Skapa ett lönsamt nyhetsbrev
Heldagskurs med Urban Lindstedt, Jajja magazine.

17 mars: Sveriges Tidskrifters årsmöte
Medverkande: Kulturministern Alice Bah Kuhnke. 

6 april: Sveriges Tidskrifters nya inriktning
Frukost- och medlemsmöte med Kerstin Neld, Sveriges 
Tidskrifter.

12 april: Digifrukost: Mikrobetalningar för tid-
skrifter
Frukostmöte med Henrik Nilsmo, Klarna.

28 april: Köpsignaler, invändningar eller undan-
flykter?
Frukostmöte med Valentino Rongione, Asp Sälj.

10 &18 maj: Digifrukost: Om journalistik som ut-
går från det digitala
Frukostmöte med Martin Schori, journalist.

9 juni: Medieruset
Vi arrangerade motionsloppet Medieruset för 16:e året 
i rad. Som vanligt var det start och mål på Stockholms 
Stadion och picknick efter loppet på Idrottshögskolan 
(GIH). Ca 500 personer var anmälda till loppet. I mix/
herrlagstävlingen vann Naturvetare lag 1. I tjejlagsklas-
sen tog Råd & Rön lag 1 hem segern. I damklassen het-
te segraren Sofi Rönnerstrand från We are OMD och 
Viktor Lenke, Naturvetare  vann herrklassen. Snabbast 
i ”mördarbacken” var Mattias Säker från EMG.

14 juni: Digifrukost: Snapchat - så kan du nå din 
målgrupp
Frukostmöte med Terese Allert , Sara Jergard, Frida, 
Robin Årman och Jonathan Liedman, Wicked Society.

27 september: Digifrukost: Så gör vi rörlig bild med 
liten budget 
Frukostmöte med Kenneth Fransson, Traktor Power 
och Thomas Eriksson, Egmont Publishing.

Starten av Medieruset.Organisationspressdagen den 18 februari.
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29 september:  Konjunkturfrukost - få bättre koll in-
för 2017
Frukostmöte med Daniel Bergvall, SEB, Madeleine Thor, 
IRM och Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.

10 oktober: Webb-TV produktion, lär dig grunder-
na på en dag
Heldagskus med Marcus Frendberg, produktionsbola-
get Monarki.

13 oktober: Vässa texterna
Heldagskurs med Mattias Göransson, Filter.

25 oktober Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Seminarium och galamiddag på Cirkus i Stockholm. 
Läs mer längre fram.

13 november: Gör bättre och mer säljande omslag
Heldagskurs med Charlotta Flinkenberg, journalist och 
medieentreprenör. 

15 november: Digifrukost: Ett år utan kontroll – Så 
vände Café från kris till succé 
Frukostmöte med Jonas Terning, Cafe.

24 november: Digifrukost: Digital bildrätt
Frukostmöte med Alexandra Sackemark, jurist vid Juri-
diska Institutionen på Stockholms universitet.

25 november: Tre metoder för att sätta mål och nå 
dem
Frukostmöte med Valentino Rongione, Asp Sälj. 

1 december: Den nya Dataskyddsförordningen – 
allt du måste känna till för att undvika sanktions-
avgifter
Frukostmöte med Axel Tandberg, SWEDMA och Li-
nus Hedén, Titeldata.

2 december: De tre vanligaste felen en säljare gör i 
kontaktfasen
Frukostmöte med Valentino Rongione, Asp Sälj.

14 december: Julöl hos Sveriges Tidskrifter

15 december: Digifrukost: VR/360-media
Frukostmöte med Simon Tejme, medgrundare till VR 
Sverige.

TIDSKRIFTSDAGEN OCH TIDSKRIFTSGALAN
Den 25 oktober arrangerades Tidskriftsdagen och Tid-
skriftsgalan 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 när-
me 400 personer. På kvällens galamiddag deltog över 
500 personer. 
Dagens programledare var Andreas Ekström, Syd-
svenskanjournalisten, författaren och TED-talaren. 
Dagens sidekicks var Irena Pozar, chefredaktör veck-
orevyn.com och Helle Klein, chefredaktör och vd Da-
gens Arbete. Bland de medverkande på dagen fanns 
DN:s chefredaktör Peter Wolodarski, Melanie Deziel, 
som byggt upp branded content-verksamheter inom 
både New York Times och Huffington Post, Eva  Nord-
linder, chefredaktör Hembakat och många fler. 
 Galakvällens programledare var systrarna Bianca 
och Tiffany Kronlöf.  Under galamiddagen var det stor 
prisutdelning av Tidskriftspriset 2016. Årets prisutde-
lare var Hermine Coyet Ohlén, Thomas Mattsson, Stefan 
Mehr och Sofia Olsson Olsén.

Paneldebatt på Tidskriftsdagen.

Melanie Deziel pratade om branded content på Tidskriftsdagen.
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TIDSKRIFTSPRISET
Tidskriftspriset verkar för en hög kvalitet inom 
tidskriftsbranschen genom att premiera goda förebil-
der och nyskapande insatser. 
 2016 premierades följande personer/tidskrifter:

Sveriges Tidskrifters Stora Pris:
 Anders Andersson
Årets Tidskrift Fackpress Print (10 000 kr):
 Sveriges Natur
Årets Tidskrift Populärpress Print (10 000 kr):
 Frida
Årets Digitala Tidskrift Fackpress (10 000 kr):
 Hem & Hyra
Årets Digitala Tidskrift Populärpress (10 000 kr):
 Frida
Årets Omgörning (10 000 kr):
 Funktion i Fokus
Årets Omslag (10 000 kr): 
 Blank Spot Project #0
Årets Tidskriftsevent (10 000 kr):
 Bilsport Performance & Custom Motor Show

Årets Journalist (10 000 kr):
 Thomas Arnroth, KIT
Årets AD (10 000 kr):
 Hanna Johansson, Tidningen Vi
Årets Mediesäljare (10 000 kr):
 Filippa Helmersson, Bonnier Tidskrifter
Årets Medierådgivare (10 000 kr):
 Anna-Karin Ström, MEC

Programledare på Tidskriftsgalan var Bianca och Tiffany Kronlöf.

Thomas Arnroth som blev Årets Journalist blev såhär glad. 

Över 500 personer deltog på Tidskriftsgalans middag. 

Aftonbladets chefredaktör Sofia Olsson Olsén var en av 
prisutdelarna. 
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EXPERTPANEL
Sveriges Tidskrifter har en rad experter knutna till sig 
inom områden av betydelse för tidskriftsutgivning. 
Som medlem i Sveriges Tidskrifter kan man utan kost-
nad ta telefon- eller mejlkontakt med den expert man 
behöver anlita och få svar på enklare frågor inom res-
pektive område. Områdena som experterna hjälper till 
med är: sociala medier, digital utveckling, marknads-
rätt, tryckerimoms, tryckerifrågor, annonsförsäljning, 
management, affärsjuridik, medie- och immaterialrätt, 
moms, pressetik och upphovsrätt. Bland experterna 
finns bland andra Brit Stakston, Mattias Fri och Peter 
Söderstam. 

PRESSKORT OCH ID-KORT
Under 2016 utställdes 12 nya presskort. Presskorten 
som bär respektive medlems titel, utfärdas till anställda 
journalister efter intyg av chefredaktören. För övriga 
anställda såsom t ex annonssäljare, kan ID-kort utfär-
das med tidskriftens namn.

UPPLAGEKONTROLL
För medlemstidskrifter med en annonsintäkt som un-
derskrider 23 prisbasbelopp (1 018 900 kr 2016) finns 
det möjlighet att göra den förenklade TS revisionen – 
TS-distribution. TS Mediefakta har tagit fram TS-
distribution exklusivt för Sveriges Tidskrifters med-
lemmar. 2016 valde 31 medlemmar att göra TS-Distri-
bution.

VÅRA KANALER
Sveriges Tidskrifter gav under året ut 4 utgåvor av det 
tryckta magasinet Allt om Tidskrifter. En större omgör-
ning av hemsidan Sverigestidskrifter.se genomfördes un-
der året, med utökat fokus på redaktionellt innehåll i 
form av material från olika befintliga kanaler, samt 
unikt innehåll relaterat till bland annat Medieutred-
ningen, Tidskriftsdagen, Tidskriftspriset och andra 
större händelser. 
 I april publicerades det första avsnittet av Tid-
skriftspodden, en intervjupodcast med inbjudna gäster 
från branschen. Under året producerades 16 avsnitt av 
podden och antalet lyssnare ökade stadigt. 
 Under 2016 gav Sveriges Tidskrifter också ut sitt di-
gitala nyhetsbrev Nyheter från Allt om tidskrifter varan-
nan vecka, med uppehåll under sommaren och julhel-
gerna. 
 En annan nyhet under året var Instagram-satsning-
en Människor i media där olika personer från branschen 
presenteras med porträttbild och ett längre citat på Sve-
riges Tidskrifters Instagram-konto. De senaste inläg-
gen presenteras även på förstasidan på sverigestidskrif-
ter.se

LOBBYING OCH OPINIONSBILDNING
Under 2016 stod den s k ”Medieutredningen” i fokus. 
Regeringens utredare Anette Novak och hennes med-
arbetare presenterade sitt slutbetänkande i början av 
november 2016. Utredningens första fas under 2015 
hade ett medborgar-perspektiv. Under 2016 gick utred-

Alla vinnarna av Tidskriftspriset 2016.
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ningen in i sin andra fas och fokuserade på marknads-
analyser och förslag till nya mediepolitiska verktyg. 
Sveriges Tidskrifter deltog tillsammans med andra 
centrala aktörer på den kommersiella marknaden vid 
ett antal möten under året. Vi blev dock besvikna på 
slutbetänkandet. Medieutredningen borde ha kallats 
”Nyhetsmedieutredningen” eftersom den endast plikt-
skyldigast nämnde situationen för tidskrifterna och vår 
viktiga roll för samhällsdebatten och demokratin i sitt 
slutbetänkande. 
 I september 2016 besökte vår styrelse Bryssel och 
träffade flera politiker i parlamentet samt på den svens-
ka representationen. Dessutom besökte vi vår egen 
Europa-organisation EMMA (European Magazine 
Media Association). Under besöket diskuterade vi upp-
hovsrättsfrågor med anledning av EU-kommissionens 
förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsregle-
ring, samt digitalmomsfrågan. Frågan om digitalmom-
sen har stått på vår lobbying agenda under många år. 
EU–kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker 
bekräftade i maj 2015 på ett tidningsevent i Bryssel, att 
kommissionen under 2016 hade för avsikt att föreslå 
möjlighet till reducerad moms för den digitala pressen 
i EU:s medlemsländer. Detta förslag kom också i bör-
jan av december 2016. Förslaget ligger helt i linje med 
det vi lobbat för och vi kommer att tillstyrka det i vårt 
remissvar i början av 2017. Förslaget måste antas med 
full majoritet i rådet innan det kan tillämpas i med-
lemsländerna. Vårt lobbyingarbete fortsätter sedan här 
på svenska marknaden. Förslaget är ett direktiv och 
tvingar inte, men möjliggör, för medlemsländerna att 
tillämpa lägre moms än den generella även för e-publi-
kationer. I slutet av december 2016 träffade vi finans-
departementet. Under mötet diskuterade vi vikten av 
att definiera digital tidning på rätt sätt. Vi framförde 
också våra förhoppningar om en snar implementering 
av det nya direktivet här i Sverige.
  Under året har vi svarat på ett antal remisser. Bland 
annat kring näringsdepartementets översyn av postlag-
stiftning i ett digitaliserat samhälle samt EU-kommis-
sionens förslag till modernisering av upphovsrättsregle-
ringen. Samtliga remissvar finns upplagda på vår hem-
sida. 

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Det internationella samarbetet sker främst genom vår
Europaorganisation EMMA (European Magazine Me-
dia Association), där vi har en styrelseplats. EMMA:s
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kontor ligger i Bryssel och de jobbar intensivt på plats 
med lobbyingarbetet gällande frågor som är viktiga för 
tidskriftsbranschen. Deras jurister håller oss löpande 
uppdaterade om ärenden som förbereds och behandlas 
i Bryssel och som kan komma att ha inverkan på våra 
medlemmars verksamhet.
  Sveriges Tidskrifter är också medlem i FIPP, tid-
skriftsbranschens världsorganisation, med säte i Lon-
don. Genom EMMA och FIPP får vi kontakter runt 
om i världen som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte 
mellan länderna. 

PRESSFRIHET
Under 2016 fyllde den svenska Tryckfrihetsförord-
ningen 250 år. Detta uppmärksammades på många 
olika sätt. Vi lät hylla jubilaren genom att ha tryck- och 
yttrandefrihet som tema i 2016 års sista utgåva av Allt 
om Tidskrifter (Verksamhetsberättelsens omslag är 
från det numret).
  Pressfrihet och yttrandefrihet är mycket viktiga och 
prioriterade frågor för vår organisation. Sveriges Tid-
skrifter är en av finansiärerna av Sveriges självsaneran-
de pressetiska system. Genom medlemskapet hos oss är 
man med och stöttar det pressetiska systemet som be-
står av allmänhetens pressombudsman (PO) och Press-
sens Opinionsnämnd (PON). Regelverket kring PO 
och PON:s verksamhet styrs av Pressens Samarbets-
nämnd 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 oför-
svarliga 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 behand-
lad 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 en av grundarna till Utgi-
varna. Utgivarna är en intresseorganisation för publi-
cistiska medieföretag i Sverige. I Utgivarna samverkar 
medieaktörer som slår vakt om det svenska publicistis-
ka oberoendet. Övriga medlemmar är TV4-gruppen, 
Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion 
och TU. Frågor som drivits inom ramen för Utgivarna 
under 2016 är bland andra den om ett medieetiskt sys-
tem som behandlar inte bara pressen utan även eterme-
dierna, frågan om nätneutralitet samt hot och hat mot 
journalister. Den svensk-eritreanska journalisten Da-
wit 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. I september 2016 hade Dawit varit 
fängslad i 15 år. För att uppmärksamma detta hölls en 
flera dagar lång manifestation på Stockholms central-
station där Sveriges Tidskrifter medverkade. 

Styrelsen besökte EU-parlamentet i Bryssel.
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AVTAL MED BUS
Sveriges Tidskrifter har sedan många år ett medlems-
avtal med BUS – Bildkonst och Upphovsrätt i Sverige. 
Avtalet ger våra medlemmar rätt att till kraftigt rabat-
terat pris publicera ett antal konstnärers konstverk och 
bilder i tryckt och digitalt redaktionellt material.
Avtalet administreras av Sveriges Tidskrifter och be-
kostas av de berörda tidskrifterna. Ett nytt tvåårigt av-
tal mellan BUS och Sveriges Tidskrifters medlemmar 
trädde i kraft 1/1 2015. 

UPPHOVSRÄTT OCH KOPIERINGSAVTAL
Sveriges Tidskrifter bevakar och beslutar i vissa upp-
hovsrättsfrågor på uppdrag av sina medlemmar. Kopie-
ringsrättigheterna för undervisningsändamål i bland 
annat skolor, universitet och högskolor samt på arbets-
platser med licensavtal innehavs av Sveriges Tidskrifter 
AB. 
 Sveriges Tidskrifter AB är i sin tur medlem i upp-
hovsrätts- organisationen Bonus Copyright Access 
(BCA). BCA ägs av 16 medlemsorganisationer och fö-
reträder sina medlemmar i förhandlingar med olika 
motparter, ansvarar för inkasserade medels förvaltning 
och fördelar medlen bland medlemmarna enligt fast-
lagda principer. 2016 delade medlemsorganisationerna 
på ca 155 miljoner kronor
 Den största avtalspartnern är Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) som tecknar avtal för de kom-
munala skolorna – förskolan, grundskolan och gymna-
sieskolan. Avtalet är treårigt och kan omförhandlas 
2017. Avtalet ger enligt ptognos ca 124 miljoner kro-
nor.
 Avtalet ger skolorna rätt att använda den moderna 
digitala tekniken i undervisningen.
 Ett motsvarande avtal med landets friskolor inbring-
ade drygt 17 miljoner kronor.
 Även med SHUF (Sveriges Högskole- och Universi-
tetsförbund) har BCA ett treårigt och med 2016 som 
det tredje avtalsåret. Avtalet ger lärosätena möjligheter 
till digital kopiering och även möjligheter till exempel-
vis den högre utbildningens distansundervisning. Av-
talet är jämfört med övriga Europa antagligen det mest 
moderna. Under 2016 uppgick ersättningen inom den-
na sektor till drygt 60 miljoner kronor.
 Sedan många år upplåter även BCA, enligt en sär-
skild frivillig licens, kopieringsrätt ur tidningar, tid-
skrifter och böcker för intern information inom före-

tag, organisationer och myndigheter. Upplåtelsen sker 
genom att abonnenterna tecknar separata avtal.
 Under 2016 var inkasseringen drygt 11 miljoner 
kronor. Sedan några år omfattar även denna licens en 
rad nya digitala möjligheter som t ex att ladda ner, skri-
va ut, skanna och kopiera för att lägga in i presentatio-
ner 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 musiksko-
lorna, för arbetsmarknadsutbildning och för studiecir-
kelverksamhet. Sammanlagt för dessa mindre avtal 
kom det in drygt 14 miljoner kronor.
 Slutligen inkasserade BCA under året drygt 9 miljo-
ner kronor för kopiering ur utländska medier – ersätt-
ningar som slussas vidare till utländska upphovsrätts-
innehavare.
 Totalt inkasserade BCA (inklusive utländska medel) 
2016 drygt 237 miljoner kronor. Huvuddelen av ersätt-
ningen fördelas till organisationer inom läromedelsom-
rådet. Sveriges Tidskrifters andel är knappt fyra pro-
cent eller drygt sju miljoner kronor.
 Fördelat på de olika avtalsområdena ger ersättning-
en från högskoleavtalet mest – ca 3,3 miljoner, från 
skolavtalet kommer drygt 2,4 miljoner och från arbets-
platsavtalen drygt 1 miljon kr. Därtill kommer utländ-
ska ersättningar på nästan 400 000 kr och diverse min-
dre avtal på tillsammans ca 30 000 kr, dvs drygt 7 
miljoner kronor. 
 
Lars Salvius-föreningen
Genom Lars Salvius-föreningen, som drivs gemensamt 
av Sveriges Tidskrifter, Förläggarföreningen och För-
fattarförbundet, administreras upphovsrättsmedel för 
kopiering av särskilt känsligt material ur vetenskapliga 
tidskrifter. Föreningen delar årligen ut stipendier, pro-
jektbidrag och ett särskilt pris, Lars Salvius-priset.
 Även författare och utgivare som inte är medlemmar 
i eller på annat sätt är knutna till stiftarorganisationer-
na har rätt att söka och erhålla stipendier och projekt-
bidrag.
 2016 delade föreningen ut 14 stipendier á 30 000 
kronor och fyra projektbidrag på 100 000, 70 000, 66 
000 respektive 40 000 kronor. 
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Lars Salvius-priset
Det årliga Lars Salvius-priset är på 100 000 kronor och 
delas ut till enskild person eller till personer eller orga-
nisation/institution som gjort betydande och framstå-
ende insatser inom vetenskaplig och populärvetenskap-
lig kommunikation. Priset är skattefritt för mottaga-
ren.
 Lars Salvius-priset för 2016, 100 000 kr, tilldelades 
Siv Strömquist, docent vid Uppsala Universitet, insti-
tutionen för nordiska språk. Siv Strömquist får priset 
för att hon förmedlar sin djupa kunskap om språkfrå-
gor till en bred allmänhet på ett intresseväckande och 
elegant sätt. Hon har på ett kommunikativt sätt lärt oss 
att kommunicera.
 Sammanlagt delade Lars Salviusföreningen 2016 ut 
nästan 900 000 kronor.

Arbetet inom BCA
Under 2016 beslutade riksdagen om vissa förändringar 
vad gäller förvaltningen av kollektiva upphovsrättser-
sättningar. Inom BCA har stora resurser under 2016 
avsatts för att implementera de nya reglerna i BCA:s 
verksamhet. 
 Samtidigt har man satt igång en stor undersökning 
för att kartlägga och undersöka vilka förändringar som 
kopieringsbeteendet i främst skolor och högskolor har 
genomgått i takt med den ökade digitaliseringen.
 Resultatet kommer att ligga till grund för fördel-
ningen av de inkasserade medlen fr o m 2017.
 Den nya lagstiftningen ställer också större krav på 
transparens när det gäller hur medlemsorganisationer-
na använder inkasserade medel. 

SÅ ANVÄNDS UPPHOVSRÄTTSERSÄTTNINGARNA
Sveriges Tidskrifter har drygt 350 tidskrifter som med-
lemmar. Dessa står för uppskattningsvis 80–90 pro-
cent av omsättningen för magasin och tidskrifter i Sve-
rige. Siffran är inofficiell, men nästan alla titlar som 
har någon större ekonomisk omsättning är medlem-
mar i organisationen.
 Avtalslicensen för kopiering av upphovsrättsligt 
skyddat material ur bl a tidskrifter som finns inom ut-
bildningsområdet och intern information på företag är 
utformad så, att den organisation som representerar 
huvuddelen av tidskrifterna representerar samtliga. 
 Någon information om ur vilka titlar som kopie-
ringen sker finns inte. Någon form av individuell för-
delning 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.
 Eftersom Sveriges Tidskrifter på detta sätt använder 
ersättningarna till kollektiva ändamål görs ingen åt-
skillnad från vilket avtal ersättningar kommer från. 
Här redovisas ett antal exempel på hur Sveriges Tid-
skrifter använder upphovsrättsersättningarna för ända-
mål som gynnar hela branschen.
 Sveriges Tidskrifter är en av de organisationer som 
finansierar det självsanerande pressetiska systemet med 
Pressens Opinionsnämnd och Pressombudsmannen 
(PO).
 Sveriges Tidskrifter driver lobbyarbete för att få 
momsen för digitala tidskrifter sänkt till samma nivå 
som den för papperspublikationer.
 Sveriges Tidskrifter driver en omfattande kampanj 
för att en ändrad tillämpning av momslagstiftningen 
för tryckeritjänster inte ska belasta tidskrifterna orätt-
vist. 
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 Sveriges Tidskrifter är en aktiv partner i den interna-
tionella branschorganisationen EMMA, med säte i 
Bryssel och lägger ner stora resurser på detta.
 Sveriges Tidskrifter är en av grundarna till Utgivar-
na och är med och finansierar det publicistiska lobby-
ing arbete som drivs inom ramen för denna organisa-
tion. 
 Sveriges Tidskrifter är en av organisationerna i Lars 
Salvius-föreningen som årligen delar ut stipendier och 
projektbidrag på över en miljon kronor.
 Sveriges Tidskrifter genomför årligen ett evenemang 
under namnet Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan. 
Evenemanget innehåller föredrag, underhållning och 
utdelning av Tidskriftspriset (läs mer på sid 6-7). Täv-
lingen är öppen för alla i Sverige utgivna tidskrifter. 
Sveriges Tidskrifter tar ut samma avgift för deltagande 
i evenemanget oavsett om man är medlem eller icke 
medlem.
 Sveriges Tidskrifter delar årligen ut Sveriges Tid-
skrifters Stora Pris till en person, en tidskrift eller ett 
företag inom vår bransch som gjort betydande insatser 
för tidskriftsbranschen. Det kan också tilldelas en ex-
tern person/organisation som på ett förtjänstfullt sätt 
synliggjort och verkat för tidskrifternas roll och bety-
delse i samhället.
 Sveriges Tidskrifter arbetat aktivt med, och delfi-
nansierar, kampanjer för att frige Dawit Isaak. 
 Sveriges Tidskrifter är med och finansierar Institutet 
för reklam- och mediestatistik (IRM).
Sveriges Tidskrifter är med och finansierar RO (rekla-
mombudsmannen).
 Sveriges Tidskrifter ger ut ett eget magasin, ett digi-
talt nyhetsbrev samt en tidskriftspodd som bevakar ut-
vecklingen inom tidskriftsmarknaden. Magasinet och 
nyhetsbrevet går till tidskriftsbranschen, marknads-
och annonschefer på större och medelstora företag, an-
ställda på mediebyråer samt politiker och opinionsbil-
dare. Tidskiftspodden finns att ladda ner och lyssna på 
av alla som är intresserade av tidskriftsbranschen.
 
GRUPPER
Inom Sveriges Tidskrifter finns flera rådgivande refens-
grupper. 

Under 2016 har följande personer ingått:

Organisationstidningsgruppen:
Alexander Armiento, Publikt
Örjan Björklund, Lärarnas Tidning
Susanna Lundell, Kommunalarbetaren
Per Manns, Spoon
Nicklas Mattsson , Entreprenör
Hilda Zollitch Grill, Tandläkartidningen
Ylva Bergman, Omvärlden
Carolina Hemlin, Ottar
Mattias Wising Bonde, Friskispressen
Helle Klein, Dagens Arbete, styrelserepresentant
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter, sammankallande

Digitalrådet:
Katarina Ellemark, Talentum Media
Kajsa Medin Hansen,  Aller media
Carl Grape, Bonnier Tidskrifter
Lovisa Madås, LRF Media
Malin Petré, LRF Media
John Severinson, Egmont Publishing
Unn Edberg, Chef, styrelserepresentant, sammankallande

Mia Dahl, Sveriges Tidskrifter
Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter

Taskforce Native advertising:
Thomas Eriksson, Egmont Publishing
Helena Holmström, Aller media
Camilla Sandström, Bonnier Tidskrifter
Kristofer Steneberg, Chef
Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter

Programgruppen (var under 2016 vilande)
Camilla Björkman, Frida Förlag
Dag Bremberg, Kollega
Jonas Eklöf, Vi Läser
Calle Fleur, Chef
Isak Krantz, Dagens Arbete
Henrik Nygård, Elinstallatören
Mikael Sagström, Svenska Media
Caroline Swartling, Gård & Torp
Johan Såthe, Resumé
Maria Torshall, Tidningen Hälsa
Sara Valfridsson, Dohi Publishing
Sofia Wadensjö Karén, Vi Media, styrelserepresentant
Kerstin Weyler, Skolledaren
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Sveriges Tidskrifters styrelse: Bakre raden från vänster: Susanna Skarrie, Bodil Ericsson Torp, Unn Edberg, Lars Dahmén, Camilla Sjöberg 
och Lars Grafström. Främre raden från vänster: Brit Stakston, Jon Åsberg, Kerstin Neld, Per Kjellander, och Sofia Wadensjö Karén. 
Saknas på bilden: Anders Forsström, Patrik Hadenius och Helle Klein. 

Programgruppen för Tidskriftsdagen:
Paulina Modlitba Söderlund, Programredaktör
Claes Blom, Sköna Hem
Thomas Eriksson, Egmont Publishing
Shatilla Holm, Aller media
Irena Pozar, Bonnier Tidskrifter
Anna Loverus, KIT
Susanna  Lundell, Kommunalarbetaren
Nicklas Mattsson, Entreprenör
Cajsa Rännar, Friluftsliv
Brit Stakston, Blank Spot Project, styrelserepresentant
Gertrud Svensén, Tidningen Gymnasiet
Johan Såthe, Resumé
Kristina Tellander, LRF Media
Mia Dahl, Sveriges Tidskrifter
Hanna Hallerheim, Sveriges Tidskrifter
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter

STYRELSE, REVISORER MM
Sveriges Tidskrifters styrelse har haft fem sammanträ-
den under året. 
Styrelsen ordinarie ledamöter har bestått av Unn Ed-
berg (Chef) ordförande, Susanna Skarrie (Hem & 
Hyra) vice ordförande, Lars Dahmén (Bonnier Tid-
skrifter) Bodil Ericsson Torp (Aller media), Anders Fors-
ström (Spearhead Production), Lars Grafström (Fokus), 
Per Kjellander (Egmont Publishing), Camilla Sjöberg 
(Albinsson & Sjöberg) och Sofia Wadensjö Karén (Vi 
Media).

Suppleanter har varit:
Patrik Hadenius (Forskning & Framsteg, Vetenskaps-
media), Helle Klein (Dagens Arbete), Brit Stakston 
(Blank Spot Project) och Jon Åsberg (Affärsvärlden).

Revisorer har varit: 
Auktoriserade revisorn Gunilla Hedqvist och Bettan 
Andersson (PRO Pensionären). Revisorssuppleanter har 
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varit auktoriserade revisorn Leif Lüch och Helena Ing-
varsdotter (Förskolan, Uttryck, miVIDA). Verkställan-
de direktör har varit Kerstin Neld.

Publiceringsetiska rådet har utgjorts av:
Susanna Skarrie (Hem & Hyra) sammankallande, 
Martin Ahlquist (Expressen), Patrik Hadenius (Forsk-
ning & Framsteg, Vetenskapsmedia) och Susanna Lun-
dell (Kommunalarbetaren).

Valnämnden har utgjorts av:
Åsa Rydgren (Bonnier Tidskrifter) sammankallande, 
Alexander Armiento (Publikt) och 
Ann Spaak (Lärartidningar Produktion AB).

SVERIGES TIDSKRIFTER HAR REPRESENTE-
RATS AV FÖLJANDE PERSONER I:
BONUS Copyright Access styrelse: Lars Strandberg 
(andre vice ordförande).

Styrelsen för European Magazine Media Association 
(EMMA): Kerstin Neld (ledamot).

IRM:s styrelse: Kerstin Neld (ledamot). 

Styrelsen för Lars Salvius-föreningen: Björn Fjæstad, 
Sans Magasin (ledamot) och Kerstin Neld (suppleant).

Lars Salvius-föreningens stipendiejury: Henrik Höjer, 
Forskning & Framsteg.

Föreningen NIX-telefons styrelse: Kerstin Neld (leda-
mot).

TS styrelse: Kerstin Neld (ledamot).

Utgivarnas styrelse: Sofia Wadensjö Karén, Vi Media 
(ordförande) Unn Edberg, Chef (ledamot), Susanna 
Skarrie, Hem & Hyra (suppleant). Kerstin Neld (supp-
leant).

BONUS Copyright access pressförvaltningsgrupp:
Lars Strandberg.

Grafiska Kammaren: Anders Forsström, Spearhead Pro-
duction.

Papperskretsens referensgrupp: Kerstin Neld.

Pressens Opinionsnämnd: Lena Hörngren och Hans 
Larsson, ordinarie ledamöter. Ann Marie Bergström, 
Karriär och Per Melander, Egmont Publishing, supple-
anter.

Pressens samarbetsnämnd: Unn Edberg, Chef, Pia 
Ljungqvist, Hemmets Veckotidning och Kerstin Neld.

TS Mediekommitté: Maria Karlsson, Aller media
Helena Taube Rehnmark, Bonnier Annons AB och
Mikael Sagström, Svenska Media Docu AB.

Medlem av Berghs Advisory Board: 
Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.
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Årsredovisning för Föreningen Sveriges Tidskrifter
Styrelsen för Föreningen Sveriges Tidskrifter (org.nr: 802003-3323) får härmed avge årsredovisning för räkenskaps-
året 2016.

Förvaltningsberättelse 
Verksamheten
Föreningen Sveriges Tidskrifter har till uppgift 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 mötesplars för 

nätverkande och medlemstjänster. Därutöver ska föreningen bevaka medlemmarnas 

upphovsrättsliga intressen. Föreningens serviceverksamhet bedrivs inom föreningens 

helägda dotterbolag Sveriges Tidskrifter AB. Dotterbolaget innehar de kopierings-

rättigheter som omfattas av Bonus Copyright Access AB:s verksamhet. Använd-

ningen av upphovsrättsersättningarna beskrivs i Sveriges Tidskrifters separata 

verksamhetsberättelse.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kr):

 balanserad vinst   56 560

 årets förlust   –49 463 

   7 097

disponeras så att

 i ny räkning överföres   7 097

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- 

och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokfö-

ringsnämndens allmänna råd. Fordringar har tagits upp till de belopp 

varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits 

till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

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 4 071 417 269 820

Stockholm den 15 februari 2017

Unn Edberg, ordförande Per Kjellander

Susanna Skarrie Sofia Wadensjö Karén

Anders Forsström Camilla Sjöberg

Bodil Ericsson Torp Lars Dahmén

Kerstin Neld Lars Grafström

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den 13 mars 2017.

Gunilla Hedqvist Bettan Andersson

Auktoriserad revisor 

Resultaträkning Not 2016-01-01 2015-01-01
 1 -2016-12-31 -2015-12-31
Rörelseintäkter
Nettoomsättning  157 500 170 500 
Summa rörelseintäkter  157 500 170 500

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader  -212 682 –227 094 
Summa rörelsekostnader  -212 682 -227 094
Rörelseresultat  –55 182 –56 594

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter  7 259 7 163 
Summa finansiella poster  7 259 7 163
Resultat efter finansiella poster  –47 923 –49 431

Resultat före skatt  –47 923 –49 431

Skatter
Skatt på årets resultat  –1 540 –1 540
Årets resultat  –49 463 –50 971

Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31

 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag                 2     50 000 50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 000 50 000

Summa anläggningstillgångar  50 000 50 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar  50 251 35 675
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 84 700 94 035
Summa kortfristiga fordringar  134 951 129 710

Summa omsättninstillgångar  134 951 129 710
Summa tillgångar  184 951 179 710

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat  56 560 107 531 
Årets resultat  - 49 463 –50 971 
Summa fritt eget kapital  7 097 56 560 
Summa eget kapital  7 097 56 560

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag  156 729 123 150 
Summa långfristiga skulder  156 729 123 150 

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 125 0 
Summa kortfristiga skulder  21 125 0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  184 951 179 710
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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 service-
avgifter från medlemmar och kopieringsersättningar. 
De senare inkasseras av Bonus Copyright Access ek 
förening som är en upphovsrättsorganisation där Sveri-
ges Tidskrifter AB är en av huvudmännen. Kopierings-
intäkterna används till aktiviteter som gynnar hela 
branschen, inte enbart medlemmarna. Exempel på 
detta är det självsanerande pressetiska systemet,
medlemskapet i  Föreningen Utgivarna samt bransch-
evenemanget Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan. 

Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 balanserad vinst 3 681 597

 årets vinst 269 820

 3 951 417

disponeras så att till aktieägare utdelas 200 000

 i ny räkning överföres 3 751 417

 3 951 417

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av ef-
terföljande resultat- och balansräkning med tilläggs-
upplysningar.

Årsredovisning för Sveriges Tidskrifter AB
Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges Tidskrifter AB (556205-3156) får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2016.

Flerårsöversikt (tkr) 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 13 085 13 967 14 040 14 627

Soliditet (%) 67 62 66 52 

Resultat efter finansiella poster 667 151 -88 272

För definitioner av nyckeltal, se  Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändring av eget kapital     

 Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt  

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 3 662 848 18 749 3 801 597

Disposition enligt

beslut av årets årsstämma   18 749 -18 749 0

Åtets resultat    269 820 269 820

Belopp vid årets utgång 100 000  20 000 3 681 597 269 820 4 071 417
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 Not 2016-01-01 2015-01-01
 1 -2016-12-31 -2015-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar mm
Nettoomsättning 2 13 084 671 13 967 299 
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm 13 084 671 13 967 299 

Rörelsekostnader 
Kursverksamhet och projektkostnader  -5 102 676 –6 136 606 
Övriga externa kostnader  –3 141 909 –2 820 181
Personalkostnader 3 - 4 165 725 –4 847 074 
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  0 –5 000 
Summa rörelsekostnader  –12 410 310 –13 808 861
Rörelseresultat  674 361 158 438

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 493 837
Räntekostnader och liknande resultatposter  –7 931 –8 568
Summa finansiella poster  –7 438 -7 731
Resultat efter finansiella poster  666 923 150 707

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder  -239 000 0
Summa bokslutsdispositioner  -239 000 0
Resultat före skatt  427 923 150 707

Skatter
Skatt på årets resultat  –158 103 –131 958
Årets resultat  269 820 18 749

Resultaträkning
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 Not 2016-12-31 2015-12-31
 1
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 4 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar  0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 100 000 100 000
Fordringar hos koncernföretag  156 729 123 150
Övriga andelar  1 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar  257 729 223 150
Summa annläggningstillgångar  257 729 223 150

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   2 202 556 903 864
Övriga fordringar  352 026 353 571
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  377 558 255 894
Summa kortfristiga fordringar  2 932 140 1 513 329

Kassa och bank   
Kassa och bank   3 181 725 4 429 770
Summa kassa och bank  3 181 725 4 429 770
Summa omsättningstillgångar  6 113 865  5 943 099
SUMMA TILLGÅNGAR  6 371 594 6 166 249

 
Not  2016-12-31 2015-12-31

Balansräkning
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 1
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital  100 000 100 000
Reservfond  20 000 20 000
Summa bundet eget kapital  120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  3 681 597 3 662 848
Årets resultat  269 820 18 749 
Summa fritt eget kapital  3 951 417 3 681 597
Summa eget kapital  4 071 417 3 801 597

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder  239 000 0
Summa obeskattade reserver  239 000 0

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag  104 231 104  231
Summa långfristiga skulder  104 231 104 231

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  1 018 156 1 442 610
Skatteskulder  12 680 62 553
Övriga skulder  183 676 161 181
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  742 434 594 077
Summa kortfristiga skulder  1 956 946 2 260 421
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  6 371 594 6 166 249

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

Balansräkning
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  2016 2015
Nettoomsättningen
Serviceavgifter  3 005 998 3 397 977
Kopieersättning  7 270 169 7 437 655
Kurs- och projektintäkter  2 689 004  3 059 049
Övriga intäkter  119 500 72 618
  13 084 671 13 967 299

Not 3 Medelantalet anställda  2016 2015
Medelantalet anställda  5 6

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 809 437 809 437
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden 809 437 809 437

Ingående avskrivningar -809 437 -804 437
Årets avskrivningar        -5 000
Utgående ackumulerande avskrivningar -809 437 -809 437

Utgående redovisat värde             0              0

Tilläggsupplysningar

Not 1
Redovisningsningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i 
enlighet med årsredovisningsla-
gen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) 
om årsredovisning i mindre före-
tag.

Avskrivning
Tillämpade 
avskrivningstider: 5 år
Inventarier, verktyg och 
installationer: 20 %

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, faktu-
rerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital 
och obeskattade reserver med av-
drag för uppskjuten skatt) i pro-
cent av balansomslutning.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter 
och kostnader, men före extraor-
dinära intäkter och kostnader.



22 – sveriges tidskrifter

Not 5 Specifikationer andelar koncernföretag

Namn  Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde
Svensk Upplagekontroll AB 100 % 100 % 1 000 100 000
    100 000

 Org.nr Säte Eget kapital Resultat
Svensk Upplagekontroll AB 556525-8794 Stockholm 104  231             0

Stockholm den 15 februari 2017.

Unn Edberg, ordförande Anders Forsström
Per Kjellander Susanna Skarrie
Sofia Wadensjö Karén Bodil Ericsson Torp
Camilla Sjöberg Lars Dahmén
Lars Grafström  Kerstin Neld, Verkställande direktör 
 

Min revisionsberättelse har lämnats den 13 mars 2017.
Gunilla Hedqvist, Auktoriserad revisor
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Vasagatan 50, 111 20 Stockholm, telefon 08-545 298 90,
e-post: info@sverigestidskrifter.se,
www.sverigestidskrifter.se
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