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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Sveriges Utbildningsradio AB (UR), organisationsnummer 556195-1996, med säte i Stockholm, avger härmed
årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Uppdrag och verksamhetsområde
Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR)
uppdrag är att producera och sända
program inom utbildningsområdet i
allmänhetens tjänst. Företagets uppdrag
är fastställt av riksdag och regering
och beskrivs i sändningstillstånd och
anslagsvillkor. Verksamheten omfattas
av yttrandefrihetsgrundlagen och radiooch tv-lagen. Verksamhetsåret 2017 är det
fjärde i tillståndsperioden 2014 - 2019.
UR:s uppdrag innebär att verksamheten ska präglas av oberoende och
integritet och bedrivas självständigt i
förhållande till såväl staten som olika
ekonomiska, politiska samt andra intressen och maktsfärer i samhället. UR ska
enligt sitt uppdrag koncentrera verksamheten till utbildningsområdet och rikta
sig till barn- och ungdomsutbildningen,
högskolan, studieförbund och folkhögskolor samt annan vuxenutbildning.
Företaget ska också tillhandahålla ett
utbud av folkbildningsprogram. Programverksamheten ska förstärka, bredda
och komplettera insatser som görs av
andra inom utbildningsområdet. UR ska
även bland annat producera program
på nationella minoritetsspråk samt för
personer med funktionsnedsättning. UR
har dialog med intresseorganisationer
och utbildningsanordnare i hela Sverige.
Företaget har även löpande kontakter
med myndigheter och forskning inom
utbildningsområdet.
UR sänder sina program i public
service-kanalerna, SVT1, SVT2, SVT24,
Barnkanalen och Kunskapskanalen samt
i P1, P2, P3 och P4. Sändningstiderna fastställs genom överenskommelser mellan
UR, Sveriges Television AB (SVT) och
Sveriges Radio AB (Sveriges Radio).
UR:s utbud ska bidra till ökad
kunskap för alla oavsett ålder, förutsättningar och utbildningsnivå. En stor del
av UR:s program, 14 300, är fritt tillgängliga via nätet för alla under lång tid. Utö-
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ver detta så är hela UR:s programkatalog,
19 200 program, tillgängliga för utbildningen via slutna nätverk. För att främja
användning och tillgänglighet arbetar
företaget kontinuerligt och systematiskt
med omvärldsbevakning och strategiska
analyser.
UR:s program ska vid sidan av sändning kunna användas inom olika stadier
i utbildningen. För hela företagets utbud
gäller att det präglas av en pedagogisk
ambition och användbarhet. UR arbetar
med ett pedagogiskt fokus både före,
under och efter programproduktionen.
Samtliga program katalogiseras, beskrivs
och metadata-märks för att vara sökbara.
Utbildningsprogrammen produceras
i dialog med användarna för att vara
relevanta för målgruppen och kopplade
till läroplan, kursplan eller motsvarande.
Under 2017 har parlamentariska
public service-kommittén i delbetänkandet SOU 2017:79 redovisat förslag till en
ny finansierings- och uppbördsmodell
för public service. UR har under året
arbetat med remissvar.
I slutet av 2017 gick UR ut med ett
erbjudande om avgångsvederlag, så
kallat frivilligpaket, som 17 medarbetare
tackade ja till.

Ägarstruktur och besläktade bolag

UR ägs av Förvaltningsstiftelsen för
Sveriges Radio AB, Sveriges Television
AB och Sveriges Utbildningsradio AB,
organisationsnummer 802404-6982, med
säte i Stockholm. Stiftelsen äger även
programföretagen Sveriges Radio och
SVT, och utgör därmed moderstiftelse i
den svenska public service-koncernen.
Programföretagen Sveriges Radio,
SVT och UR äger tillsammans Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) och Sveriges
Radio Förvaltnings AB (SRF). UR äger
5 % av aktierna i RIKAB och 4,6 % av
aktierna i SRF. RIKAB uppbär radio- och
tv-avgifter och bedriver avgiftskontroll
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och SRF äger och förvaltar fastigheter
samt ansvarar för vissa för programföretagen gemensamma servicefunktioner, exempelvis fastighetsförvaltning,
telefonväxel, arkiv och friskvård.
Sveriges Radio, SVT och UR samt
RIKAB och SRF konsolideras i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB,
Sveriges Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB.

Ekonomi och finansiering

UR:s verksamhet bedrivs utan vinstintresse och finansieras genom den
särskilda radio- och tv-avgift som uttas
för innehav av tv-mottagare med stöd
av gällande lagstiftning. Radio- och
tv-avgifterna betalas in till RIKAB och
placeras på ett konto hos Riksgäldskontoret. Från detta konto betalas medel ut
till UR och de övriga programföretagen,
Sveriges Radio och SVT. Såväl storleken
på radio- och tv-avgiften som tilldelningen av medel till programföretagen
beslutas årligen av riksdagen. Regeringen beslutar varje år om anslagsvillkoren. Den samlade medelstilldelningen
till programföretagen räknas årligen upp
med 2 %.
Av de avgiftsmedel som under 2017
ställts till programföretagens förfogande
erhöll UR 5,1 %.
Totalt intäktsförda avgiftsmedel
uppgår under 2017 till 381,9 Mkr (383,6).
Skuldförda medel kommer att utnyttjas
under efterföljande år och avser huvudsakligen förskjutningar i programverksamheten.
Investeringarna har under året uppgått till Mkr 14,1 (12,7).

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I början av januari 2018 utsågs ny vd
för UR som tillträder senare under våren.
Tidigare vd valde att säga upp sig från sin
tjänst i slutet av november 2017.

Fem år i sammandrag
Rörelsens intäkter Tkr

2017

2016

2015

2014

2013

Erhållna avgiftsmedel

419 400

411 200

403 100

395 200

349 700

Medelsavstående RIKAB, SRF och övriga public service-bolag

-25 521

-25 787

-28 568

-29 619

-37 804

Förändring av skuldförda avgiftsmedel

-11 995

-1 830

-16 862

-9 636

30 545

Summa intäktsförda avgiftsmedel

381 884

383 583

357 670

355 945

342 441

Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader Tkr

1 539

1 342

3 969

3 441

3 499

383 423

384 925

361 639

359 386

345 940

2017

2016

2015

2014

2013

Övriga externa kostnader

-180 182

-196 445

-184 749

-193 638

-166 097

Personalkostnader

-161 236

-197 512

-178 871

-168 733

-159 535

Sändningskostnader

-2 539

-2 453

-2 589

-2 237

-12 028

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-6 022

-5 539

-5 807

-12 579

-10 736

-386 255

-383 308

-361 878

-367 989

-350 097

-2832

1617

-239

-8603

-4157

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Årets skatt
Årets resultat
Balansomslutning
Medelantalet anställda

-192

116

459

859

1 124

3 444

-1 408

141

8 090

3 285

-420

-325

-361

-346

-252

0

0

0

0

0

166 598

118 791

119 183

104 546

107 148

251

256

247

238

252
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Risker i verksamheten

UR:s styrelse har valt att tillämpa delar
av svensk kod för bolagsstyrning, vilket
innebär ett ökat fokus på risker i olika
avseenden samt att särskild uppmärksamhet ägnas åt den interna kontrollen.
De finansiella riskerna är begränsade
eftersom basen i finansieringen tryggas
av en lagstadgad skyldighet för hushåll
att betala radio- och tv-avgift i de fall
hushållet äger en tv-mottagare. Långsiktiga finansiella risker är begränsade till
en sviktande
betalningsvilja vad avser radio- och
tv-avgift samt att tillväxten av tv-hushåll
har stagnerat under de senaste åren vilket på sikt får konsekvenser för avgiftsutvecklingen.
I en publicistisk verksamhet finns
alltid risk för försök till påverkan och
även risk för fel och misstag i programverksamheten. Det vill säga att innehållet i företagets utbud exempelvis inte
uppfyller sändningstillståndets krav. UR
hanterar sådana risker genom en hög
kompetens hos företagets medarbetare
och erfarna ansvariga utgivare i kombination med stöd från experter i juridiska
och programpolitiska frågor.
UR:s ägarform och finansiering är en
förutsättning för oberoende och därmed
minimering av riskerna för otillbörligt
beroende av ekonomiska, politiska och
andra maktsfärer.

Sidoverksamhet (affärsverksamhet)
UR har - enligt företagets anslagsvillkor
- möjligheter att bedriva sidoverksamhet
(affärsverksamhet) om denna bär sina
egna kostnader. I likhet med 2016 har UR
under 2017 inte bedrivit någon sidoverksamhet.

Medarbetare

Huvuddelen av UR:s verksamhet bedrivs
i Stockholm. Ett mindre antal medarbetare är placerade i Malmö och Göteborg.
Den 31 december 2017 uppgick det totala

antalet tillsvidareanställda medarbetare
till 231 personer (226) varav 138 (131) var
kvinnor (60 %) och 93 (95) var män (40 %).

Medelantalet anställda

Under 2017 var medelantalet anställda
på Sveriges Utbildningsradio 251 (256)
varav 147 (151) var kvinnor och 104 (105)
var män. Medelantalet anställda utvisar
antalet heltidstjänster. I beräkningen
ingår följande anställningsformer:
tillsvidareanställning, vikariat, allmän
visstidsanställning, tidsbegränsad
anställning samt praktikant med lön.
Programanställda och medverkande som
engagerats i programproduktion ingår
inte.

Miljö

UR har som målsättning att minska
företagets belastning på miljön. En
hållbarhetsstrategi antogs 2012 med
målsättningen att minska koldioxidutsläppen med 40 % från 2010 till år 2020. I
flertalet fall används nu miljövänligt och
återvinningsbart material och källsortering sker på ett sätt som minskar andelen
blandat avfall. Verksamheten medför
ingen tillstånds- eller anmälningsplikt
enligt miljöbalken.

Årlig mätning av total klimatpåverkan från verksamheten (Tricorona)
År

ton CO2e

2011

596

2012

384

2013

559

2014

494

2015

469

2016

689

Utsläpp från energiförbrukningen har
under 2016 minskat medan ökat antal
flygresor orsakade en markant ökning
jämfört med 2015. Detta orsakades
främst av två särskilda programsatsningar; Nationen och Zero Impact.
Utsläppen från flygresorna inom de två

projekten uppgick till 251 ton CO2e, motsvarande 37 % av det totala utsläppet för
året. 97 % (84 %) av UR:s totala klimatpåverkan kom därför från tjänsteresor 2016.

Styrelsen

Antalet styrelseledamöter, valda av
årsstämman, uppgår till åtta ordinarie
ledamöter och en ordförande där inga
suppleanter utses. Två ledamöter, med
personliga suppleanter utses enligt lagen
om styrelserepresentation för privatanställda. Styrelsens arbete styrs av en
årligen fastställd arbetsordning inklusive
rapportinstruktion som bland annat
reglerar styrelsens arbete och inbördes
arbetsfördelning
I en särskild instruktion reglerar
styrelsen arbetsfördelningen mellan
styrelse och verkställande direktör. Styrelsen beslutar till exempel om, bolagets
långsiktiga mål och verksamhetsplaner,
innefattande den övergripande inriktningen av programverksamheten, budget
och anslagsframställning. Dessutom
fattar styrelsen beslut om större
investeringar. Styrelsen avger årsredovisning och en särskild public serviceredovisning, tillsätter vd samt avger
viktigare yttranden och remisser. Utöver
det underlag som styrelsen erhåller i
samband med varje styrelsemöte, vilket
inkluderar den ekonomiska rapporten,
ska styrelsen vid behov erhålla information om väsentliga händelser i bolagets
verksamhet. Detta innebär bland annat
rapporter om verksamhetsutvecklingen
och den ekonomiska utvecklingen
månadsvis med en fördjupad halvårsrapport.
Styrelsens ordförande ska säkerställa
att styrelsens arbete bedrivs effektivt och
i enlighet med bolagsordning, aktiebolagslag och styrelsens arbetsordning
samt att styrelsen i övrigt fullgör sina
åtaganden.
Under verksamhetsåret har styrelsen
haft sju protokollförda sammanträden.

Eget Kapital
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång

Reservfond

Balanserad Vinst

100

20

4 384

100

20

4 384

Årets Resultat
0

Totalt Eget Kapital
4 504

Vinstdisposition
Årets vinst

0

Belopp vid årets utgång

0

4 504

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

6

Balanserad vinst

4 383 660

Summa disponibla vinstmedel

4 383 660

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres

4 383 660
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Resultaträkning
Rörelsens intäkter

Not

2017

2016

Avgiftsmedel

3

381 884

383 583

Övriga rörelseintäkter

4

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

1 539

1 342

383 423

384 925

Not

2017

2016

Övriga externa kostnader

5

-180 182

-196 445

Personalkostnader

6

-197 512

-178 871

Sändningskostnader

7

-2 539

-2 453

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

8

-6 022

-5 539

-386 255

-383 308

-2 832

1 617

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Not

Ränteintäkter

2017

2016

322

381

Räntekostnader

-514

-265

Summa resultat från finansiella poster

-192

116

-3 024

1 733

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

9

3 444

-1 408

Skatt på årets resultat

10

-420

-325

0

0

Årets resultat

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Not

2017–12–31

2016–12–31

Teknisk utrustning och övriga inventarier

8

9 757

13 246

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

11

2 208

–

Finansiella anläggningstillgångar

Not

Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag

12

Summa anläggningstillgångar

2017–12–31

2016–12–31

48 060

15 358

102

102

60 127

28 706

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Not

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

14

2017–12–31

2016–12–31

41

147

1 808

779

7 222

3 541

12 208

8 366

85 192

77 252

Summa omsättningstillgångar

106 471

90 085

Summa tillgångar

166 598

118 791
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Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Not

Aktiekapital, 1000 aktier à kvotvärde 100

100

Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital

2017–12–31

Not

2016–12–31
100

20

20

120

120

2017–12–31

2016–12–31

Balanserad vinst

4 384

4 384

Summa eget kapital

4 504

4 504

9 757

13 246

Obeskattade reserver

13

Kortfristiga skulder

Not

Leverantörsskulder

2017–12–31
37 569

Övriga kortfristiga skulder

2016–12–31
23 409

3 866

3 575

110 902

74 057

Summa kortfristiga skulder

152 337

101 041

Summa eget kapital och skulder

166 598

118 791

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2, 17

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

2017

Rörelseresultat före finansiella poster

-2 832

1 617

6 021

5 539

-2 208

73

Avskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkade poster
Erhållen ränta

322

628

Erlagd ränta

-514

-265

Betald inkomstskatt

-420

-325

369

7 267

Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga fordringar

106

-61

-8 552

9 707

Ökning/minskning leverantörsskulder

14 160

1 425

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

37 136

-3 180

Kassaflöde från den löpande verksamheten

43 219

15 158

Investeringsverksamheten

2017

2016

Utlåning till koncernföretag

-32 702

0

-2 532

-6 975

-35 234

-6 975

Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

2017

2016

Erhållet/lämnat koncernbidrag

-45

-45

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-45

-45

Årets kassaflöde

8

2016

7 940

8 138

Likvida medel vid årets början

77 252

69 114

Likvida medel vid årets slut

85 192

77 252
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Noter
Not 1
Redovisnings- och
värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Avgiftsmedel och
särskilda skatteförhållanden

I enlighet med gällande anslagsvillkor
finansieras verksamheten med avgiftsmedel som av riksdagen beslutats och
därefter anvisats från rundradiorörelsens resultatkonto (rundradiokontot) hos
Riksgäldskontoret. Rundradiokontots
intäkter utgörs till övervägande del av
radio- och tv-avgiften.
Erhållna avgiftsmedel är avsedda att
täcka bolagets kostnader och investeringar under räkenskapsåret.
Avgiftsmedel som erhållits och utnyttjats för att täcka kostnader i verksamheten under räkenskapsåret, redovisas som
intäkter i resultaträkningen.
Avgiftsmedel som erhållits under
räkenskapsåret och som ska utnyttjas för
att täcka kostnader under kommande år,
redovisas i balansräkningen som förutbetalda intäkter och i resultaträkningen
som en reduktion av avgiftsmedel. Dessa
avgiftsmedel redovisas som intäkter det
år kostnaden uppstår.
Enligt anslagsvillkoren fastställda av
regeringen överför programföretagen,
genom ett medelsavstående, avgiftsmedel
till verksamheten i Radiotjänst i Kiruna
AB (RIKAB). Efter samma principer
överförs avgiftsmedel till Sveriges
Radio Förvaltnings AB (SRF). Nämnda
avgiftsmedel tillfaller RIKAB och SRF
och redovisas i dessa bolags räkenskaper. Medelavståendet redovisas som en
intäktsreduktion i programföretagen,
motsvarande belopp skulle i annat fall
ha redovisats som en kostnad i respektive
bolags resultaträkning.
Erhållna avgiftsmedel jämställs
skattemässigt med statliga näringsbidrag. Den skattemässiga behandlingen
påverkar resultat- och balansräkningen
på följande sätt:
Investeringar finansierade med
avgiftsmedel avskrivs skattemässigt i

sin helhet under anskaffningsåret mot
erhållna avgiftsmedel. Skillnaden mellan
avskrivning enligt plan och den i sin
helhet gjorda avskrivningen redovisas i
resultaträkningen som en bokslutsdisposition och i balansräkningen som en
obeskattad reserv.

och skulder i utländsk valuta har värderats till bokslutsdagens kurs.

Värderingsprinciper

Inkomstskatter

Maskiner och inventarier redovisas
till anskaffningsvärde efter avdrag för
avskrivningar enligt plan.
Avskrivningar enligt plan baseras
på tillgångarnas an¬skaff¬nings¬värde
och bedömda nyttjandeperiod. Följande
avskrivningsperioder tillämpas:
IT-inventarier

3 år

177

163

Övriga maskiner och inventarier

5 år

41

53

Teknisk utrustning

3–5 år 2 699 2 593

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt
indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medfört in- eller utbetalningar.
Programkostnader i form av egenproduktion samt inköp och produktionsutläggningar kostnadsredovisas i huvudsak
löpande.

Ersättning anställda

UR har endast avgiftsbestämda pensionsplaner och några ytterligare förpliktelser finns inte. UR:s resultat belastas
för kostnader i takt med att de anställdas
pensionsberättigande tjänster utförts.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder
redovisas initialt till anskaffningsvärde
efter avdrag för transaktionskostnader.
Aktuella skatter värderas utifrån de
skattesatser och skatteregler som gäller
på balansdagen.

Public service-koncernen

Koncernredovisning för public servicekoncernen upprättas av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

Not 2
Uppskattningar och bedömningar

UR gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar
för redovisningsändamål som blir
följden av dessa, kommer - definitionsmässigt - sällan att motsvara det verkliga
resultatet. Dock gör UR bedömningen
att avvikelsen mellan de uppskattningar
som gjorts och det verkliga resultatet inte
är betydande. Bedömningar rör främst
delar av upplupna kostnader.

Leasing

Samtliga leasingavtal där företaget är
leasetagare redovisas som operationell
leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen
är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad
linjärt över leasingperioden.

Kundfordringar och
övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med
förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. Fordringar tas
upp till det belopp som förväntas bli
inbetalt efter avdrag för individuellt
bedömda osäkra fordringar. Fordringar
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Not 3
Avgiftsmedel
Erhållna avgiftsmedel

2017

2016

-från Rundradiokontot

419 400

411 200

-omfördelning mellan public service-bolag
Summa avgiftsmedel

121

886

419 521

412 086

Medelsavstående till RIKAB och SRF

-25 642

-26 673

Summa avgiftsmedel efter medelsavstående

393 879

385 413

Skuldförda avgiftsmedel vid årets början

54 706

52 875

Skuldförda avgiftsmedel vid årets utgång

-66 701

-54 705

Summa intäktsförda avgiftsmedel

381 884

383 583

2017

2016

Not 4
Övriga rörelseintäkter
Samproduktioner och royalty
Övrigt
Summa övriga rörelseintäkter

1 039

279

500

1 063

1 539

1 342

Not 5
Övriga externa kostnader
2017
Avtalskostnader
Medverkandekostnader

2016

8 976

9 444

46 435

59 321

Programinköp

39 677

34 155

Program- och tekniska kostnader

26 009

38 563

Lokalkostnader

5 411

5 382

53 674

49 580

180 182

196 445

151

150

44

-

Skatterådgivning

-

-

Övriga tjänster

-

-

195

150

Övriga kostnader
Summa övriga externa kostnader
Några leasingkostnader utöver kostnader för hyra av lokaler finns inte.
I övriga kostnader ingår arvode till revisorer enl följande:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Summa revisionsarvode

10
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Not 6
Personalkostnader
Medelantalet anställda

2017

2016

Kvinnor

147

151

Män

104

105

Totalt

251

256

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

2017

2016

Löner/ersättningar till styrelsen och vd

2 403

2 175

Löner/ersättningar till övriga anställda

120 174

113 997

Avtalspensioner och avgångsvederlag
Summa löner och ersättningar

10 731

1 784

133 308

117 956

39 758

36 419

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för vd

467

444

Pensionskostnader för övriga anställda

16 439

14 919

Summa sociala avgifter och pensionskostnader

56 664

51 782

Till styrelsens ordförande har utgått styrelsearvode med 120 tkr (120).
Till verkställande direktörer har under 2017 utgått 1 803 tkr (1 599) i lön och övriga förmåner.
Lön och anställningsvillkor för verkställande direktörer beslutas av styrelsens ordförande.
Lön och övriga förmåner till ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktör.
För styrelsen och övriga ledande befattningshavare finns inga avtal om avgångsvederlag eller
särskilda pensionsutfästelser utöver allmän pensionsplan. Verkställande direktören äger
dock rätt att begära ett avgångsvederlag motsvarande sex månaders lön vid frånskiljande av
tjänst. Vd erhåller vidare tjänstepension i enlighet med ITP-plan.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen (inkl. vd)

2017

2016

Kvinnor

5

4

Män

4

5

Totalt

9

9

Andra ledande befattningshavare (exkl. vd)

2017

2016

Kvinnor

6

3

Män

1

3

Totalt

7

6

16

15

Totalt antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Not 7
Sändningskostnader

För utsändning/distribution av radioprogram har bolaget under räkenskapsåret betalat 2 539 tkr (2 453) för länkar,
ledningar och satellitöverföringar.
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Not 8
Materiella anläggningstillgångar
Medelantalet anställda
Ingående anskaffningsvärden

2017-12-31

2016-12-31

163 296

158 370

Årets förändringar
– Nyanskaffningar

2 532

6 975

-3 152

-2 049

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

162 676

163 296

Ingående ack. avskrivningar enligt plan

150 049

146 487

– Avyttringar och utrangeringar

Årets förändringar
-Årets avskrivningar enligt plan

6 022

5 539

-Avyttringar och utrangeringar

-3 152

-1 976

152 919

150 049

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående restvärde enligt plan

9 757

13 246

Ack. avskrivningar utöver plan

-9 757

-13 246

0

0

Bokfört värde

Not 9
Bokslutsdispositioner
2017
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enl. plan

3 489

Lämnade koncernbidrag
Summa bokslutsdispositioner

2016
-1 363

-45

-45

3 444

-1 408

Not 10
Skatt på årets resultat
2017

2016

Resultat före skatt

420

Skatt enl. gällande skattesats

-92

325
-72

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-328

-253

Summa aktuell skatt för året

-420

-325

Not 11
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
2017

2016

Under året nedlagda kostnader

2 208

-

Utgående nedlagda kostnader

2 208

0

Not 12
Bokslutsdispositioner

Sveriges Radio Förvaltnings AB
Org.nr. 556023-4030
Säte: Stockholm
Radiotjänst i Kiruna AB
Org.nr. 556300-4745
Säte: Kiruna

Innehav
antal

Kapitalandel

996

4,6 %

100

100

50

5,0 %

50

2

Summa andelar i intresseföretag
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Nominellt
värde i kr

Bokfört
värde

102

Not 13
Obeskattade reserver
2017-12-31

2016-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan

9 757

13 246

Summa obeskattade reserver

9 757

13 246

Not 14
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2017-12-31
Förutbetalda sändningskostnader

2016-12-31

237

209

Övriga förutbetalda kostnader (sändningsrätter)

11 971

8 157

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12 208

8 366

Not 15
Transaktioner med närstående
Försäljning till närstående

2017

Sveriges Radio Övriga intäkter

2016
-

6

SRF Övriga intäkter

322

376

Summa intäkter

322

382

Inköp från närstående

2017

SVT Övriga kostnader
Sveriges Radio Övriga kostnader
Summa kostnader

2016

10

16

7

10

17

26

Not 16
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

2017

Balanserad vinst

4 383 660

Summa disponibla vinstmedel

4 383 660

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny
räkning överföres 4 383 660 kronor.

Not 17
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017-12-31

2016-12-31

Skuldförda avgiftsmedel

66 701

54 705

Personalrelaterade kostnader (avgångsvederlag)

33 500

15 496

Upplupna kostnader

10 702

3 848

Förutbetalda intäkter
Summa upplupna kostnader och förutbet intäkter

Sveriges Utbildningsradio AB

-

8

110 903
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2018-04-11 för fastställelse.

Stockholm 2018-02-22

Lisa Lindström
Styrelsens ordförande

Elisabeth Fridsäll-Emilsson

Per Bergkrantz
Tillförordnad verkställande direktör

Christina Bellander

Liselotte Englund

Stephen Hwang

Mattias Hansson
Vice ordförande

Erik Wagner

Martin Ahlberg
(Arbetstagarrepresentant)

Johan Wendt

Åsa Tolgraven
(Arbetstagarrepresentant)

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-02-22

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Camilla Samuelsson
Auktoriserad revisor
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I De yttersta barnen möter tittaren barn bosatta i de
yttersta platserna i Sverige – så långt man kan komma i
de fyra väderstrecken. Vad är unikt för just den platsen?
Hur mår den? Emilia i Abisko berättar om sin plats.

