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Styrelsen för Sveriges Utbildningsradio AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022. 

  

  

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 

i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

  

  

Företaget har sitt säte i Stockholm. 

  

Förvaltningsberättelse 

  

  

Uppdrag och verksamhetsområde 

Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) uppdrag är att bedriva programverksamhet inom 

utbildningsområdet i allmänhetens tjänst. Företagets uppdrag är fastställt av riksdag och regering 

och beskrivs i sändningstillstånd och medelsvillkor (fram till och med 2019 benämnt 

anslagsvillkor). Verksamheten omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen och radio- och tv-lagen. 

Verksamhetsåret 2022 är det tredje i tillståndsperioden 2020 - 2025. 
  

UR:s uppdrag innebär att verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet samt 

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 även 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, ca 18 900 program är fritt tillgängliga via UR Play för alla under 

lång tid. Utöver detta så är hela UR:s programkatalog, ca 21 500 program, tillgängligt 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 är kopplade till läroplan, kursplan eller motsvarande. 
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Ägarstruktur och närstående 

Sveriges Utbildningsradio AB ingår i koncernen för programbolagen inom public service. 

Koncernen består av moderstiftelsen Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges 

Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (802404-6982) och de tre helt ägda 

dotterbolagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges 

Utbildningsradio AB (UR) samt Sveriges Radio Förvaltnings AB (SFR) som ägs gemensamt av 

dotterbolagen. 

Förvaltningsstiftelsen har bildats genom riksdagsbeslut i syfte att främja programbolagens 

självständighet. Den ska tillgodose sitt syfte genom att äga och förvalta aktier i programbolagen 

samt utöva de befogenheter som är förknippade med detta, men har ingen roll i tilldelningen av 

medel mellan programbolagen. Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR avger årligen en års- 

och koncernredovisning som publiceras på www.forvaltningsstiftelsen.se 

SRF är ett serviceföretag som ansvarar för gemensamma service- och stödfunktioner åt SVT, SR 

och UR. Företaget arbetar på uppdrag av de tre programbolagen inom områdena research, arkiv, 

telefonväxel, distribution, friskvård och fastighetsförvaltning. SRF är även fastighetsägare i 

Stockholm, Göteborg och Umeå.  
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Ekonomi och finansiering 

UR:s verksamhet bedrivs utan vinstintresse och finansieras enligt lagen (2018:1893) om 

finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst av en public service-avgift. Verksamheten 

finansieras huvudsakligen av de medel som utbetalas från public service-kontot i 

Riksgäldskontoret. Medlen på public service-kontot förvaltas av Kammarkollegiet och betalas ut 

månadsvis till UR. Den samlade medelstilldelningen till programföretagen räknas årligen upp 

med 2%.  

  

Under 2022 erhöll UR 5,2% av de avgiftsmedel som ställdes till programföretagens förfogande. 
  

Totalt intäktsförda avgiftsmedel uppgår under 2022 till 438,2 Mkr (444,6). Skuldförda medel 

kommer att utnyttjas under efterföljande år och avser huvudsakligen förskjutningar i 

programverksamheten. 
  

Investeringarna har under året uppgått till 9,4 Mkr (9,2) främst avseende teknisk infrastruktur. 

 

 
  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under första kvartalet 2022 kunde verksamheten återgå till att utföra mer arbetsuppgifter på plats 

när restriktionerna efter pandemin togs bort. En 50/50 policy finns där det är möjligt att arbeta på 

distans upp till 50% av tiden när verksamheten så tillåter. Under året har en ny utbudsstrategi 

beslutats med en tydlig inriktning från volym till effekt vilket återspeglas i 

programproduktionens planering. Ett antal satsningar har även gjorts på program på ukrainska 

för olika årskurser som ett stöd i de utmaningar och behov som uppstod i skolan med anledning 

av Rysslands invasion av Ukraina. Som ett underlag inför nästa tillståndsperiod med början 2026 

har ett antal positioner tagits fram inför public service-dialogen som hölls i juni 2022. I 

december slutade vd Sofia Wadensjö Karén och tf vd är Per Bergkrantz. Ny vd, Kalle 

Sandhammar, utsågs den 19:e december. Han beräknas tillträda senast i augusti 2023. 
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Flerårsöversikt (Tkr) 2022 2021 2020 2019 2018 

Erhållna avgiftsmedel 463 100 454 000 445 100 436 400 427 800 

Medelsavstående RIKAB, SRF och 

övriga public service-bolag -15 122 -15 157 -15 467 -21 652 -23 662 

Förändring av skuldförda 

avgiftsmedel -9 777 5 709 -29 645 148 37 574 

Summa intäktsförda avgiftsmedel 438 201 444 552 399 988 414 896 441 712 

Övriga intäkter 2 122 1 742 4 372 2 214 922 

Summa rörelsens intäkter 440 323 446 294 404 360 417 110 442 634 

Övriga externa kostnader -239 270 -230 084 -204 200 -211 221 -240 183 

Personalkostnader -193 548 -206 924 -195 714 -200 380 -192 933 

Sändningskostnader -3 054 -3 123 -2 944 -2 779 -2 725 

Avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar -3 568 -2 867 -4 290 -5 663 -6 434 

Summa rörelsens kostnader -439 440 -442 999 -407 148 -420 043 -442 275 

Rörelseresultat 883 3 295 -2 787 -2 934 359 

Finansiella poster 1 036 590 707 606 191 

Bokslutsdispositioner -1 255 -3 370 2 653 2 919 100 

Årets skatt -665 -514 -573 -591 -650 

Årets resultat 0 0 0 0 0 

Balansomslutning 138 923 136 110 130 501 95 537 113 410 

Medelantalet anställda 241 246 258 262 252 

  

 

 

           

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 

individuell public service-avgift som administreras av Skatteverket. 
  

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 programetiska frågor. 
  

UR:s ägarform och finansiering är en förutsättning för oberoende redaktionell 

programproduktion och därmed minimering av riskerna för otillbörligt beroende av ekonomiska, 

politiska och andra maktsfärer. 
  

  

  

Sidoverksamhet (affärsverksamhet) 

UR har - enligt företagets medelsvillkor - möjligheter att bedriva sidoverksamhet 

(affärsverksamhet) om denna bär sina egna kostnader. I likhet med 2021 har UR under 2022 inte 

bedrivit någon sidoverksamhet. 
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Medarbetare 

Huvuddelen av UR:s verksamhet bedrivs i Stockholm. Ett mindre antal medarbetare är placerade 

i Malmö och Göteborg. Den 31 december 2022 uppgick det totala antalet tillsvidareanställda 

medarbetare till 232 personer (237) varav 144 (147) var kvinnor (62%) och 88 (90) var män 

(38%). 
  

  
 

Medelantalet anställda 

Under 2022 var medelantalet anställda på UR 241 (246) varav 152 (154) var kvinnor och 89 (92) 

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 valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en separat rapport från 

årsredovisningen, enligt ÅRL 6 kap 11§. Hållbarhetsrapporten lämnas till bolagets revisorer 

samtidigt med årsredovisningen. UR:s hållbarhetsrapport finns tillgänglig på UR:s externa 

webbplats. 
 

 

 

Styrelsen 

Antalet styrelseledamöter, valda av årsstämman, ska uppgå 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. Vid styrelsemötet i februari rapporterar UR:s revisorer gjorda 

iakttagelser från den löpande granskningen samt sin bedömning av bolagets interna kontroll. 
  

I en särskild instruktion reglerar styrelsen arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande 

direktör. Styrelsen beslutar till exempel om bolagets långsiktiga mål och verksamhetsplan, 

innefattande den övergripande inriktningen av programverksamheten genom beslut om styrande 

rikttal och budget. Dessutom fattar styrelsen beslut om större investeringar. Styrelsen avger 

årsredovisning och en särskild public service-redovisning som publiceras på UR.se, tillsätter vd 

samt avger viktigare yttranden och remisser. Utöver det underlag som styrelsen erhåller i 

samband med varje styrelsemöte, vilket inkluderar en ekonomisk rapportering, 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. 
 



Sveriges Utbildningsradio AB 

Org.nr 556195-1996 

6 (18) 

  

      

  

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft tio protokollförda sammanträden. 
  

 

  

Förändringar i eget kapital 
  Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt 
  kapital fond resultat resultat   

Belopp vid årets ingång 100 20 4 384 0 4 504 

Belopp vid årets utgång 100 20 4 384 0 4 504 

            

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

  

balanserad vinst 4 383 660 

Årets resultat 0 

 4 383 660 

  

disponeras så att 

i ny räkning överföres 4 383 660 

 4 383 660 

  

 

Styrelsens yttrande över föreslagen vinstdisposition 

Koncernbidrag har inte lämnats under 2022. 

  

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys med noter. 



Sveriges Utbildningsradio AB 

Org.nr 556195-1996     
7 (18) 

  

          

Resultaträkning 

Tkr 

Not 2022-01-01 

-2022-12-31 

2021-01-01 

-2021-12-31 
  

  

 

 

Avgiftsmedel 3 438 201   444 552   

Övriga rörelseintäkter 4 2 122   1 742   

    440 323   446 294   

            

Rörelsens kostnader 5         

Övriga externa kostnader 5, 6 -239 270   -230 084   

Sändningskostnader 8 -3 054   -3 123   

Personalkostnader 7 -193 548   -206 924   

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 9 -3 568   -2 867   

    -439 440   -442 999   

Rörelseresultat 16 883   3 295   

            

Resultat från finansiella poster           

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt 

styrda företag 21 0   -2   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   1 046   600   

Räntekostnader och liknande resultatposter   -10   -7   

    1 036   590   

Resultat efter finansiella poster   1 920   3 884   

            

Bokslutsdispositioner 10 -1 255   -3 370   

Resultat före skatt   665   514   

            

Skatt på årets resultat 11 -665   -514   

Årets resultat   0   0   
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Balansräkning 

Tkr 

Not 2022-12-31 2021-12-31 

  

  

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Materiella anläggningstillgångar           

Teknisk utrustning och övriga inventarier 9 8 586   7 332   

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 22 6 122   0   

    14 708   7 332   

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Fordringar hos koncernföretag   2 311   2 311   

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 12 100   100   

    2 411   2 411   

Summa anläggningstillgångar   17 119   9 742   

            

Omsättningstillgångar           

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   23   530   

Fordringar hos koncernföretag   38 184   40 460   

Aktuella skattefordringar   0   23   

Övriga kortfristiga fordringar   5 932   5 796   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 15 738   14 151   

    59 878   60 960   

            

Kassa och bank   61 926   65 408   

Summa omsättningstillgångar   121 804   126 368   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   138 923   136 110   
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Balansräkning 

Tkr 

Not 2022-12-31 2021-12-31 

  

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital 20         

Bundet eget kapital           

Aktiekapital 13 100   100   

Reservfond   20   20   

    120   120   

            

Fritt eget kapital           

Balanserad vinst eller förlust   4 384   4 384   

    4 384   4 384   

Summa eget kapital   4 504   4 504   

            

Obeskattade reserver 14 8 586   7 332   

            

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   34 488   35 222   

Skulder till koncernföretag   889   445   

Övriga kortfristiga skulder   3 662   3 811   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2, 17 86 794   84 797   

Summa kortfristiga skulder   125 833   124 275   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   138 923   136 110   
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Kassaflödesanalys 

Tkr 

Not 2022-01-01 

-2022-12-31 

2021-01-01 

-2021-12-31 
  

  

 

 

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster   1 920   3 885   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 18 -2 555   2 867   

Betald skatt   -665   -514   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital   -1 300   6 238   

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           

Förändring av kundfordringar   507   -530   

Förändring av kortfristiga fordringar   575   9 674   

Förändring av leverantörsskulder   -733   7 166   

Förändring av kortfristiga skulder   2 292   -4 925   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   1 341   17 623   

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -4 822   -6 238   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -4 822   -6 238   

            

Årets kassaflöde   -3 481   11 385   

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets början   65 408   54 023   

Likvida medel vid årets slut   61 927   65 408   
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Noter 

Tkr 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3).  

  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

  

Avgiftsmedel och särskilda skatteförhållanden 

    

I enlighet med gällande medelsvillkor finansieras verksamheten med avgiftsmedel som av riksdagen 

beslutats och därefter anvisats från public service-kontot i Riksgäldskontoret. Medlen förvaltas av 

Kammarkollegiet och betalas ut månadsvis till UR. 

  

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 medelsvillkoren fastställda av regeringen överför programföretagen, genom ett medelsavstående, 

avgiftsmedel till verksamheten i Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF). Nämnda avgiftsmedel tillfaller 

SRF och redovisas i bolagets 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. 

  

  

Värderingsprinciper 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  

  

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

  

IT-inventarier 3 år 

Övriga maskiner och inventarier 5 år 

Teknisk utrustning 3 - 5 år 

. 
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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. 

  

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 och 

skulder i utländsk valuta har värderats till bokslutsdagens kurs. 

  

Låneskulder och leverantörsskulder 

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 

transaktionskostnader.  

  

Inkomstskatter 

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.  

      

Public service-koncernen 

Koncernredovisning för public service-koncernen upprättas av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio 

AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB och publiceras på 

www.forvaltningsstiftelsen.se 

  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

  

  

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. 
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Not 3 Avgiftsmedel 
  2022 2021   

        

Erhållna avgiftsmedel       

Från public service-kontot 463 100 454 000   

Omfördelning mellan public service-bolag -139 -733   

Medelsavstående till SRF -14 983 -15 216   

Skuldförda avgiftsmedel vid årets början 52 915 58 624   

Skuldförda avgiftsmedel vid årets slut -62 692 -52 915   

Likvidation RIKAB 0 792   

  438 201 444 552   

        

  

Not 4 Övriga rörelseintäkter 

  2022 2021   

        

Samproduktion och royalty 1 022 469   

Visnings- och sändningsrätter 800 865   

Övrigt 300 408   

  2 122 1 742   

        

  

Not 5 Övriga externa kostnader 

  2022 2021   

        

Avtalskostnader 12 317 10 567   

Medverkandekostnader 54 863 50 912   

Programinköp 86 616 86 482   

Program- och tekniska kostnader 26 882 23 144   

Lokalkostnader 2 119 2 252   

Övriga kostnader 56 473 56 727   

  239 270 230 084   

        

  

Not 6 Revisionsuppdrag 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, 

övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 

biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 

arbetsuppgifter. 

  

  2022 2021   

        

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB       

Revisionsuppdrag 288 298   

  288 298   
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Not 7 Anställda och personalkostnader 

  2022 2021   

        

Löner och andra ersättningar       

Styrelse och verkställande direktör 2 602 2 516   

Övriga anställda 122 054 128 106   

Avtalspensioner och avgångsvederlag 644 10 240   

  125 300 140 862   

        

Sociala kostnader       

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 42 521 43 864   

Pensionskostnader för vd 639 537   

Pensionskostnader för övriga anställda 15 350 17 427   

  58 510 61 828   

        

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader 183 810 202 690   

        

Till styrelsens ordförande utgår ett fast styrelsearvode med 140 tkr (134). Till vice ordförande utgår ett 

fast arvode med 98 tkr (93) och till övriga ledamöter utgår ett fast arvode med 73 tkr (69). Beloppen 

beslutas av årsstämman. För ordinarie arbetstagarrepresentanter och suppleanter utgår ett årligt arvode 

med 12 Tkr (12). 

 

Till verkställande direktör har under 2022 utgått 1 869 tkr (1 806) i lön och övriga förmåner varav 1 795 

tkr avser Sofia Wadensjö Karén t o m 2022-12-15 och 74 tkr avser tf vd Per Bergkrantz f r o m 2022-12-

16. Lön och anställningsvillkor för verkställande direktör beslutas av styrelsens ordförande. 

Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören. Till övriga ledande 

befattningshavare räknas de 6 (7) personer som ingår i företagsledningen utöver verkställande direktören. 

 

För styrelsen och övriga ledande befattningshavare finns inga avtal om avgångsvederlag eller särskilda 

pensionsutfästelser utöver allmän pensionsplan som övriga ledande befattningshavare omfattas av. 

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. 

  

Könsfördelning bland ledande befattningshavare       

Kvinnor i styrelsen 56 % 50 %   

Män i styrelsen 44 % 50 %   

Kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 71 % 62 %   

Män bland övriga ledande befattningshavare 29 % 38 %   

        

  

Not 8 Sändningskostnader 

För utsändning/distribution av radioprogram har bolaget under räkenskapsåret betalat 3 054 tkr (3 123). 
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 

  2022 2021   

        

Ingående anskaffningsvärden 176 021 169 784   

Inköp 4 822 6 237   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 180 844 176 021   

        

Ingående avskrivningar -168 690 -165 823   

Försäljningar/utrangeringar 0 0   

Årets avskrivningar -3 568 -2 867   

Utgående ackumulerade avskrivningar -172 257 -168 690   

        

Utgående redovisat värde 8 586 7 332   

        

  

  

Not 10 Bokslutsdispositioner 

 2022 2021   

    

    

Förändring av överavskrivningar 3 568 2 867   

Årets anskaffade inventarier -4 822 -6 237   

  -1 255 -3 370   

  

Not 11 Aktuell och uppskjuten skatt 
  2022 2021   

        

Skatt på årets resultat       

Skatt enligt gällande skattesats -137 -106   

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -528 -408   

Totalt redovisad skatt -665 -514   

        

Avstämning av effektiv skatt 

    2022   2021 

          

  Procent Belopp Procent Belopp 

Resultat före skatt   665   514 

          

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -137 20,60 -106 

Redovisad effektiv skatt 20,60 -137 20,60 -106 

          

  

Not 12 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 

  2022-12-31 2021-12-31   

        

Sveriges Radio Förvaltnings AB, antal 996 á 100 kr 100 100   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 100   

        

Utgående redovisat värde 100 100   
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Not 13 Antal aktier och kvotvärde 

Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Utbildningsradio AB 

Antal 

aktier 

Kvot- 

värde   

Aktiekapitalet består av: 1 000 100   

  1 000    

        

  

Not 14 Obeskattade reserver 

  2022-12-31 2021-12-31   

        

Ackumulerade överavskrivningar 8 586 7 332   

  8 586 7 332   

        

  

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2022-12-31 2021-12-31   

        

Förutbetalda sändningskostnader 246 248   

Övriga förutbetalda kostnader (sändningsrätter, IT licenser) 15 491 13 903   

  15 738 14 151   

        

  

Not 16 Inköp av varor och tjänster från närstående 

  2022 2021   

        

Försäljning till närstående       

SRF, övriga intäkter 570 600   

  570 600   

        

Inköp från närstående       

SVT, övriga kostnader 11 0   

Sveriges Radio, övriga kostnader 119 0   

  130 0   

        

  

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  2022-12-31 2021-12-31   

        

Skuldförda avgiftsmedel 62 692 52 915   

Personalrelaterade kostnader 17 469 25 026   

Upplupna kostnader 6 190 6 502   

Övriga förutbetalda intäkter 442 353   

  86 794 84 797   
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Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
  2022-12-31 2021-12-31   

        

Avskrivningar 3 568 2 867   

Pågående nyanläggning -6 122 0  

  -2 555 2 867   

        

  

Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. 

  

  

Not 20 Disposition av vinst eller förlust 
  2022-12-31     

        

Förslag till vinstdisposition       

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:       

        

balanserad vinst 4 384     

Årets resultat 0     

  4 384     

        

disponeras så att       

i ny räkning överföres 4 384     

  4 384     

  

 

 

Not 21 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 

  2022 2021   

        

Resultat vid avyttringar 0 2   

  0 2   

        

  

 

Not 22 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

  2022-12-31 2021-12-31   

        

Inköp inventarier studio mm 6 122 0   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 122 0   

        

Utgående redovisat värde 6 122 0   

 

 

 

  

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

  

  

Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift   



Sveriges Utbildningsradio AB 

Org.nr 556195-1996 

18 (18) 

  

      

  

 

    

Maria Hamrefors Per Bergkrantz 

Ordförande tf Verkställande direktör 

    

    

    

Christina Bellander Sofie Lindblom 

    

    

    

    

Mattias Hansson Stephen Hwang 

Vice ordförande   

    

    

    

Åsa Zetterberg Nihad Bunar 

    

    

    

    

Carina Rennermalm Patric Hadenius 

    

    

    

    

Maria Sjölander Natanael Derwinger 

Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant 

    

  

  

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 

  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  

  

  

  

Camilla Samuelsson Victor Brusewitz 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor, utsedd av regeringen 


