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Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges Television AB (556033-4285) avger följande
årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Flerårsöversikt (Mkr)

2021

2020

2019

2018

2017

5 138

5 034

4 940

4 835

4 861

-96

-93

-151

-179

-179

-24
5 027
276
5 303

-412
4 529
250
4 779

-51
4 738
361
5 099

-129
4 527
312
4 839

-169
4 513
291
4 804

-5 255
-62
1
21
5 295

-4 720
-62
0
13
4 770

-5 021
-64
0
-3
5 088

-4 739
-59
-2
-25
4 825

-4 718
-59
2
-22
4 797

8

10

11

14

7

Tillgångar
- Anläggningstillgångar
- Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

236
2 020
2 256

234
2 005
2 239

259
1 586
1 845

259
1 580
1 839

245
1 486
1 731

Skulder
- Eget kapital och obeskattade
reserver
- Skulder
Summa skulder

274
1 982
2 256

293
1 946
2 239

302
1 543
1 845

294
1 545
1 839

265
1 466
1 731

21 975

21 940

22 333

22 082

22 142

2 382

2 364

2 301

2 333

2 309

85

85

81

82

88

Intäkter
- Erhållna avgiftsmedel
- Medelsavstående övriga
Public Service-bolag
- Förändring av skuldförda
avgiftsmedel
Summa intäktsförda avgiftsmedel
- Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Kostnader
- Övriga rörelsekostnader
- Avskrivningar enligt plan
- Finansiella intäkter och kostnader
- Bokslutsdispositioner och skatt
Summa kostnader
Resultat efter skatt

Sändningar exklusive
parallellsändningar, tim.
Medelantalet anställda
SVT:s totalräckvidd i %
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Public service-koncernen
Sveriges Television AB (556033-4285) ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB (SR),
Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) (802404-6982).
Förvaltningsstiftelsen är moderstiftelse i en koncern i vilken de nämnda tre programbolagen är
dotterbolag. Stiftelsen har bildats genom riksdagsbeslut i syfte att främja programbolagens
självständighet. Den skall 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 till
SVT.
I enlighet med bolagsordningen utses på årsstämman för SVT ordförande och åtta andra ledamöter i
företagets styrelse. I styrelsen ingår vidare två personalföreträdare med två suppleanter. Styrelsen för
SVT har sitt säte i Stockholm. Beslut om verksamhetens allmänna inriktning fattas av SVT:s styrelse,
dock ej om programmens innehåll. Denna konstruktion ger SVT en självständig ställning i förhållande
till politiska och kommersiella intressen.
SVT, SR och UR äger tillsammans Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF) och tills bolaget likviderades
även Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB).
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.
Fram till och med 2018 har RIKAB uppburit TV-licenser och bedrivit avgiftskontroll. Den 1 januari 2019
ersattes systemet med TV-licens kopplad till innehav av TV-mottagare av en public service-avgift som
skall betalas av alla som har en förvärvsinkomst. Public service-avgiften samlas in av Skatteverket.
Under året 2019 togs därför beslutet att avveckla RIKAB:s verksamhet samt att likvidera bolaget.
RIKAB avvecklades den 31 december 2019 och likvidationen genomfördes slutligt i oktober 2021.
Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR avger årligen en års- och koncernredovisning som publiceras
på www.forvaltningsstiftelsen.se.

Public service-uppdraget
SVT har av regeringen tilldelats tillstånd att sända rikstäckande television. I december 2019 beslutade
regeringen om ett sändningstillstånd avseende åren 2020-2025.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång
Även år 2021 påverkades kraftigt av corona-pandemin. Fram till oktober arbetade en stor del av SVT:s
personal hemifrån. Nyhetsrapporteringen har fortsatt varit kraftigt utökad och nya program har tagits
fram för att granska och informera om konsekvenser av pandemin. Inom sportområdet genomfördes flera
mästerskap som på grund av pandemin blivit uppskjutna från 2020. Ett antal programproduktioner har
inte kunnat genomföras vilket fått ekonomiska konsekvenser. Melodifestivalen, som vanligtvis är en
folkfest som turnerar runt i landet, genomförde samtliga föreställningar i Stockholm utan publik.
Under hösten sjönk intensiteten i pandemin och myndigheterna lättade avsevärt på restriktionerna. SVT
kunde därför under oktober och november arbeta och producera någorlunda normalt. I december kom en
ny pandemivåg och nya restriktioner infördes. SVT fortsätter anpassa program och publikupplägg för att
hantera coronarisker ansvarsfullt givet de gällande restriktionerna vilket har medfört avsevärda
extrakostnader.
Under hösten 2019 fattade SVT:s styrelse beslut om stegvis renovering av bolagets lokaler i Stockholm,
med syfte att effektivisera och minska lokalytan. Projektet genomförs i samarbete med SRF och i juni
2020 påbörjades arbetet att modernisera ca 3000 kvm i TV-huset. Under hösten 2021 har förberedelser
för att renovera entrén utförts.
Under året har tre nya lokalredaktioner öppnats, Fagersta, Flemingsberg och Lund. Därmed finns SVT
nu på 43 orter runt om i Sverige. Målet är att år 2023 finns på minst 50 orter.
Under 2021 slutfördes tekniska förändringar i utsändningen som innebär att SVT helt slutar sända i
standard-upplösning. Därmed sänds alla SVT:s program i HD-upplösning.
För beskrivning av verksamheten i övrigt hänvisas till public service-redovisningen som kommer att
avges i mars 2022.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Den verksamhet som bedrivs av Sveriges Television som public serviceföretag innebär risker i olika
avseenden, såväl operativa som finansiella, vilka ledningen identifierar och hanterar.
När samhället hamnar under press, som 2020 och 2021, blir SVT:s beredskapsroll central. Flera
undersökningar under coronapandemin visar att SVT är den primära källan för nyheter och information
om pandemin. SVT arbetar strategiskt och långsiktigt med beredskapsfrågor. Under de senaste åren har
företagets beredskap kraftigt förstärkts, både genom ökad teknisk redundans, stärkt internt arbete och
utökade resurser. Planer för olika krissituationer har utarbetats, vilket kommit till nytta under 2020 och
2021 när företagets pandemiplan aktiverats. De organisatoriska strukturer som byggts upp kring
beredskap används för att löpande samordna bolagets hantering av corona.
Detta har bland annat inneburit att nyckelpersoner från hela bolaget under året haft återkommande täta
möten för att behandla den senaste utvecklingen kring corona. Företagsledningen har under kritiska
perioder haft extra möten för att kunna fatta avgörande snabba beslut och SVT:s styrelse hölls löpande
orienterad. SVT:s grundhållning, att företaget befinner sig i ett ständigt lågintensivt beredskapsläge, har
varit till stor hjälp när resurser snabbt har ställts om och nya åtgärder har satts in för att minimera
smittspridning och säkra public service-uppdraget.
Även under ett exceptionellt år som 2021 har SVT hanterat ett stort antal risker kopplade till den löpande
vardagliga verksamheten. I Sveriges Televisions sändningstillstånd och medelsvillkor anges ett antal
precisa krav på SVT:s publicistiska verksamhet. För att hantera risken att dessa krav inte uppfylls har
företaget stödfunktioner i form av expertis i juridiska och programetiska frågor. Detta förebygger
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problem och ger stöd i svåra situationer, samtidigt som risken för rättsliga tvister minskar. SVT följer
också noga de ärenden som når Granskningsnämnden för att säkra att sändningstillståndets villkor
efterlevs.
Publicistisk verksamhet innebär alltid en risk för direkta och indirekta påtryckningar, hot m.m. från till
exempel kommersiella eller politiska intressen. Genom företagets organisation, ägande och finansiering
har förutsättningar skapats för att begränsa dessa risker. I den operativa verksamheten sker löpande
aktiviteter för att förstärka SVT:s förmåga att hantera externa tryck. Till exempel deltar utgivare i
workshops om desinformation och påverkanskampanjer; föreläsningar hålls för att öka medarbetares
medvetenhet om yttre påverkan och att träna dem i hur fakta snabbt verifieras; företagets
säkerhetsavdelning genomför utbildningar för personer i utsatta roller. Inför valet 2022 genomförs
särskilda utbildningar för att hantera desinformation och påverkansförsök.
Risken att personal eller fysiska tillgångar skadas begränsas genom regelbundna kontroller av
installerade säkerhetssystem, fullgoda försäkringsvillkor samt genom regelbunden inventering av risker
och åtgärdsplaner.
Information och kunskap utgör företagets immateriella tillgångar vilka är vitala för Sveriges Televisions
existens och vidareutveckling. Information skall därför vara väl skyddad både genom administrativa
rutiner och beprövad teknik. Risken för intrång i bolagets IT-miljö utgör en operationell risk, och bemöts
med såväl tekniska lösningar som personal med särskilt ansvar för IT-säkerhet.
SVT:s finansiella risker är begränsade främst genom att finansieringen tryggas av att riksdagen fattar
långsiktiga beslut med fastslagna nivåer på framtida medelstilldelning. I dagsläget är avgiftsmedlen
säkrade genom riksdagsbeslutet om sändningstillstånd för SVT 2020-2025. De finansiella riskerna i
övrigt är begränsade genom försiktighet kring placering av överskottslikviditet dokumenterad i riktlinjer
för SVT:s finansverksamhet samt i riktlinjer för SVT:s hantering av valutarisker som reglerar bolagets
hantering av valutaexponeringar.
Sveriges Televisions interna kontroll baseras på fastställda riktlinjer och policydokument. Detta,
tillsammans med den begränsade finansiella risken, har medfört att Sveriges Television för närvarande
inte har en internrevisionsfunktion. För att hantera risker, identifierade i det löpande riskarbetet, beslutar
VD årligen om externa granskningsinsatser.
Verksamheten granskas av två olika revisorer utsedda av regeringen respektive bolagsstämman.
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Intäkter och kostnader
Intäkter
SVT finansieras huvudsakligen enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens
tjänst. De grundläggande förutsättningarna för Sveriges Televisions ekonomi formulerades fram till och
med 2019 i anslagsvillkoren som Regeringen årligen fastställt i anslutning till Riksdagens beslut om
nivån för medelstilldelningen. Medelstilldelningen har löpande justerats enligt Radio- & TV-index i syfte
att kompensera för penningvärdesförändringar. Sedan år 2003 har avgiftsmedlen räknats upp med 2
procent per år.
Från och med 2020 regleras nivån på medelstilldelningen till SVT av medelsvillkoren som Regeringen
antog i samband med att sändningstillståndet för perioden 2020-2025 beslutades i december 2019. År
2021 tilldelades Sveriges Television TV-avgiftsmedel om 5 138 (5 034) miljoner kronor för
programverksamheten.
Kostnader
Kostnader för egen personal utgör den enskilt största kostnaden för SVT, följt av kostnader för utlagda
produktioner och inköp av visningsrätter.
Kostnader för distribution består till största delen av kostnader från Teracom för utsändning av
traditionell broadcast via marknätet. Coronapandemin har ytterligare ökat takten i tittarnas förflyttning
från broadcast till online. Genom teknisk innovation har kostnaderna för online-distribution inte ökat
jämfört med föregående år, trots stark tillväxt av tittande online
Rättighetskostnaderna har under de senaste åren ökat, inte minst inom sportområdet. Sveriges Television
har tillförsäkrat sig sändningsrättigheter till ett antal större kommande sportevenemang för de kommande
åren. Under 2020 förvärvades bland annat rättigheterna till fotbolls-EM 2024 och 2028 samt fotbolls-VM
2026. Under 2021 förvärvades exempelvis rättigheterna till Friidrotts-VM 2024-2029. Ingen av ovan
nämnda rättigheter har haft en kostnadspåverkan under 2021.
Delar av SVT:s kostnader för fastigheter och arkiv bärs av det med SR och UR gemensamt ägda SRF.

Sidoverksamhet
Regeringen föreskriver i medelsvillkoren för 2020-2025 att företagets verksamhet uppdelas i
kärnverksamhet, kompletterande verksamhet och sidoverksamhet. Avgiftsmedlen skall användas i
företagets kärnverksamhet, d.v.s. TV-verksamhet i allmänhetens tjänst, men även i kompletterande
verksamhet som syftar till att utveckla kärnverksamheten och förbättra möjligheterna för allmänheten att
tillgodogöra sig denna.
Sidoverksamheter till SVT:s sändningsverksamhet skall bära sina egna kostnader och i övrigt bedrivas på
ett konkurrensneutralt sätt i förhållande till andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster.
Sidoverksamheter inom SVT uppstår genom att den lediga produktionskapacitet som från tid till annan
uppstår i den löpande ordinarie kärn- och kompletterande verksamheten nyttiggörs, samt genom
försäljning av till företagen anknutna produkter.
De till sidoverksamheten knutna intäkterna och kostnaderna redovisas i not 3. För definition och
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beskrivning av sidoverksamheten i övrigt hänvisas till redovisningsprinciperna.
Sidoverksamhetens resultat efter skatt uppgår till 8 232 (9 514) Tkr.

Anställda
Den 31 december 2021 hade SVT 2 189 (2 166) tillsvidareanställda varav 50 (49) procent var kvinnor
och 50 (51) procent män. Av de 272 (247) visstidsanställda var 61 (58) procent kvinnor och 39 (42)
procent män.
Medelantalet anställda
2021 var medelantalet anställda på SVT 2 382 (2 364) varav 1 187 (1 167) var kvinnor och 1 195 (1 197)
var män.
Medelantalet anställda beräknas på individnivå och utvisar antalet heltidstjänster. I beräkningen ingår
följande anställningsformer: tillsvidareanställning, vikariat, allmän visstidsanställning, tidsbegränsad
anställning samt praktikant med lön. Programanställda och utomstående medverkande som engagerats i
programproduktionen ingår ej.

Sverigespegling och inkludering
I syfte att stärka lokaljournalistiken och för att bättre kunna spegla och granska nyhetshändelser i hela
landet har SVT under 2021 fortsatt öka sin närvaro i landet. Under året öppnade SVT tre nya lokala
redaktioner i Lund, Fagersta och Flemingsberg vilket gör att SVT idag finns på 43 orter. Covidpandemin
har ställt helt nya krav på ledarskapet. SVT står inför ett hybridarbetsliv och för att möta upp behoven
har en pilot av en ledarutbildning med fokus på lärande och inkludering genomförts under året.
Utbildningsinsatser har också gjorts för att stärka kompetensbaserad rekrytering.

Hållbarhetsrapport
Från och med 2017 upprättar SVT årligen en separat hållbarhetsrapport där bland annat miljöfrågor
berörs. Hållbarhetsrapporten publiceras på SVT:s hemsida www.svt.se.

Styrelsens arbete
Grunden för styrelsens arbete och regleringen av ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande
direktören utgörs av den arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och
verkställande direktören, som årligen fastställs vid styrelsens konstituerande styrelsesammanträde som
hålls efter årsstämman.
Enligt arbetsordningen fattar styrelsen beslut om långsiktiga mål och verksamhetsplaner innefattande den
övergripande inriktningen av programverksamheten utifrån bolagets sändningstillstånd. Vare sig
styrelsen som helhet eller enskilda ledamöter har dock att ta ställning till det löpande programarbetet
eller till enskilda program. Ansvaret för det sistnämnda tillkommer verkställande direktören. Genom de
företagsövergripande riktlinjerna för bolagets finansieringsverksamhet, hantering av valutarisker, inköp
av varor och tjänster, innehav av värdepapper och engagemang i andra företag samt hållbarhet, ger
styrelsen verkställande direktören och bolagets ledning ramar för verksamheten. Verkställande direktören
och bolagets ledning bryter ned dessa riktlinjer i policys med tillhörande instruktioner.
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Styrelsen har under året sammanträtt vid sju tillfällen.
Styrelsens arbete under året har präglats av den pågående Covid-19 pandemin. Styrelsen har därvid
löpande följt upp konsekvenserna av pandemin för bolaget, både vad avser påverkan på, och risker för,
den dagliga verksamheten, arbetsmiljö och finansiella risker.
Verkställande direktören har löpande informerat styrelsen om hanteringen av identifierade problem och
beslutade handlingsplaner respektive möjligheter koppade till nya digitaliserade arbetssätt och innovation
till följd av pandemin. Styrelsen har följt genomförandet av företagsstrategin och haft avstämning av
verksamheten mot fastställda strategiska mål samt om indikatorer och nivåer för dessa mål.
Styrelsen har behandlat och i juni 2021 beslutat anta ny en arbetsordning för styrelsen samt en ny
arbetsinstruktion för VD.
Styrelsen har regelbundet granskat bolagets ekonomiska ställning och ledningens arbete för att
säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet
och ekonomiska ställning. Finansiell rapportering har därvid fastställts löpande i styrelsen, och
ett särskilt arbete har lagts ner på att öka kunskapen i styrelsen om företagets ekonomiska
modell, nyckeltal och finansiering. Riskanalys har presenterats och styrelsen har fattat beslut
om Bolagets tillämpning av bolagsstyrningsrapport (den så kallade ”Koden”), Public
Service-redovisning, bokslut och årsredovisning, hållbarhetsrapport respektive rutiner kring
internkontroll.
Därtill har styrelsen informerats om planerat införande av ett förstärkt visselblåsarsystem och
fattat beslut om styrelsens kontaktperson i förhållande till detsamma.
I anslutning till styrelsens årliga styrelsemöte med fördjupning kring strategifrågor informerades
styrelsen om arbetet med bolagets rättighets- respektive distributionsstrategi.
Styrelsen har vidare tätt följt genomförandet av moderniseringen av TV-huset på Förrådsbacken i
Stockholm och därtill hörande frågor, bland annat rörande projektering och projektledning,
risker, finansiering och överenskommelser med övriga programbolag. Det särskilda
fastighetsutskott som styrelsen inrättade 2019, har under året genom särskilda möten fortsatt följt
genomförandet av projektet.
Styrelsen har med hjälp av extern konsult genomfört en årlig utvärdering av styrelsens arbete och
resultatet har rapporterats till ägaren, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television
AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
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Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst
disponeras så att
i ny räkning överföres

97 202 764
8 231 652
105 434 416
105 434 416

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.
Inget koncernbidrag har lämnats under året.
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning

Not

Rörelsens intäkter
Avgiftsmedel
Övriga rörelseintäkter

2
3, 4

2021-01-01

2020-01-01

-2021-12-31

-2020-12-31

5 027 155
275 433
5 302 588

4 529 331
249 959
4 779 290

5
6
7

-3 091 732
-1 971 699
-191 056

-2 613 564
-1 893 476
-213 780

Rörelseresultat

8, 9

-61 658
-5 316 145
-13 557

-61 864
-4 782 684
-3 394

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

10

-30
4 744
-3 622
1 092
-12 465

0
2 952
-2 563
389
-3 005

Tkr

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Sändningskostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

11, 14, 15

26 360
13 895

18 527
15 522

Skatt på årets resultat
Årets resultat

12

-5 663
8 232

-6 008
9 514

Sveriges Television AB
Org.nr 556033-4285

Balansräkning

10 (26)

Not

2021-12-31

2020-12-31

7 187
165 326
27 045
199 558

0
190 308
6 064
196 372

55
4 161
4 216

55
5 215
5 270

30 648
1 690
32 338
236 112

30 648
1 721
32 369
234 011

39 228
341 522
158 355
0
28 972
620 996
1 189 073

25 995
105 000
214 706
2 832
21 651
771 712
1 141 896

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

830 868
2 019 941

863 011
2 004 907

SUMMA TILLGÅNGAR

2 256 053

2 238 918

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Teknisk utrustning och övriga inventarier
Pågående nyanläggningar
Immateriella anläggningstillgångar
Specialutvecklade system
Sändningsrättigheter
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag

13
14

15

16

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Förvärvade visningsrätter
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

18
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Balansräkning
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Not

2021-12-31

2020-12-31

100
20
120

100
20
120

97 203
8 232
105 435
105 555

87 689
9 514
97 203
97 323

19

168 838

195 198

17

327 778
0
548
67 061
1 586 273
1 981 660

332 325
793
0
71 100
1 542 179
1 946 397

2 256 053

2 238 918

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

23

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20
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Rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

Ingående eget kapital 2021-01-01

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

100

20

97 203

97 323

-9 514
9 514

-9 514
9 514

8 232

8 232

105 435

105 555

Årets resultat 2020
Balansering av 2020 års resultat
Årets resultat
Utgående eget kapital 2021-12-31
Aktiekapitalet består av 1 000 aktier, kvotvärde 100.

100

20
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Kassaflödesanalys
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Not

2021-01-01

2020-01-01

- 2021-12-31

-2020-12-31

-13 557
63 249
-2 283

-3 394
63 906
-15 339

47 409

45 173

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-13 233
-36 776
-4 547
39 249
32 102

11 701
-209 718
17 287
392 767
257 210

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-64 245
-64 245

-39 170
-39 170

0
0

-404
-404

Årets kassaflöde

-32 143

217 636

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

863 011
830 868

645 375
863 011

Tkr

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Erhållna (lämnade) koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

21
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Sveriges Televisions (SVT) årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Avgiftsmedel och särskilda skatteförhållanden

I enlighet med gällande anslagsvillkor finansieras verksamheten enligt lagen (2018:1893) om finansiering
av radio och tv i allmänhetens tjänst. Medlen utbetalas från Public service-kontot i Riksgäldskontoret.
Medlen på public service-kontot förvaltas av Kammarkollegiet och betalas ut månadsvis.
Erhållna medel är avsedda att täcka bolagets kostnader och investeringar under räkenskapsåret.
Medlen som erhållits och utnyttjats för att täcka kostnader i verksamheten under räkenskapsåret
redovisas som intäkter i resultaträkningen.
Medel 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 medel redovisas som intäkter det år kostnaden uppstår.
Den 1 januari 2019 trädde ett nytt finansieringssystem för public service i kraft. Radiotjänst i Kiruna
(RIKAB) som fram till 2019 ansvarat för insamling av radio- och TV-avgiften kunde därmed inleda
avveckling av sin verksamhet. Avvecklingen blev klar den 31 december 2019 och likvidationen var
slutligt genomförd i oktober 2021. Enligt principer fastställda av riksdagen överför programbolagen
genom ett medelsavstående av avgiftsmedel till verksamheten i Radiotjänst i Kiruna (RIKAB). Efter
samma principer överförs medel till Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF). Nämnda avgiftsmedel
tillfaller RIKAB och SRF och redovisas i dessa bolags räkenskaper. Medelsavståendet redovisas som en
intäktsreduktion i bolagen. Motsvarande belopp skulle i annat fall ha redovisats som en kostnad i
respektive bolags resultaträkning.
Erhållna medel jämställs skattemässigt med statliga näringsbidrag. Den skattemässiga behandlingen
påverkar resultat- och balansräkningen på följande sätt; Investeringar finansierade med medel enligt
lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst avskrivs skattemässigt i sin
helhet under anskaffningsåret mot erhållna medel. 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.

Sidoverksamhet

Regeringen föreskriver i anslagsvillkoren att programföretagens verksamhet uppdelas i kärnverksamhet,
kompletterande verksamhet och sidoverksamhet. Exempel på kompletterande verksamhet är utsändning
av program och/eller information om program via internet samt försäljning av SVT:s årliga julkalender.
Som exempel på sidoverksamhet kan nämnas uthyrning av teknisk personal, lokaler och utrustning, viss
försäljning av visningsrätter samt försäljning av till företaget anknutna produkter som böcker, kläder,
spel och köpvideoprogram för privat bruk. För en mer utförlig beskrivning se SVT:s Public Service
-redovisning
De till sidoverksamheten knutna intäkterna och kostnaderna redovisas i not 3. Kostnadssidan utgörs av
både sär- och samkostnader. Samkostnaderna beräknas med hjälp av en schablonfördelning av
kostnaderna för de resurser som används blandat, det vill säga gemensamt i de olika verksamheterna.
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Vid försäljning av till företaget anknutna produkter belastas inte sidoverksamheten till någon del av den
ursprungliga kostnaden för en tv-produktion. Sidoverksamhetens del av fastighetskostnader, tele-,
distributions- samt servicekostnader, det vill säga för programbolagen gemensamma kostnader som
redovisas i Sveriges Radio Förvaltnings AB, belastar sidoverksamheten.

Anläggningstillgångar

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.
Skillnaden mellan planmässigt och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som obeskattad reserv
(se även ovanstående avsnitt rörande avgiftsmedel och särskilda skatteförhållanden). Det senare gäller
inte de materiella anläggningstillgångar som enbart är hänförliga till sidoverksamheten.
Immateriella anläggningstillgångar
Specialutvecklade system
Nyttjandeperioden bedöms till fem år.
Sändningsrättigheter
Nyttjandeperioden bedöms motsvara livslängden för aktuellt sändningstillstånd, sex år.
Materiella anläggningstillgångar
Planenlig avskrivning beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde samt olika kategorier av anläggningar
enligt följande:
IT
Fordon
TV-teknisk utrustning
Kontorsutrustning

3-7 år
5-10 år
3-15 år
5-10 år

Pågående nyanläggningar

Värderas till anskaffningspris utan avdrag för avskrivningar. När nyanläggningar tas i drift
omklassificeras de till teknisk utrustning och övriga inventarier.

Fordringar och skulder

Fordringar värderas individuellt till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till bokslutsdagens kurs. SVT tillämpar
säkringsredovisning enligt kapitel 11 i K3 för utländska fordringar och skulder överstigande en miljon
kronor vilka värderas till terminens avistakurs.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där företaget är leasingtagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt
över leasingperioden. Företagets uthyrning av lokaler klassificeras som operationell leasing.
Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden.

Inkomstskatter

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

Ersättningar till anställda

I SVT förekommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner och några ytterligare förpliktelser
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finns inte. SVT:s resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade
tjänster utförts.

Programproduktioner

Programproduktioner i form av egenproduktioner, produktionsutläggningar och samproduktioner
kostnadsredovisas löpande. Innefattar en samproduktion sidorättigheter aktiveras dock produktionen som
en tillgång med ett belopp som högst motsvarar nettoförsäljningsvärdet. Vid osäkerhet om
intäktsmöjligheter redovisas ingen tillgång.
Förvärvade visningsrätter
Förvärvade visningsrätter som är omedelbart tillgängliga för sändning redovisas på egen rad under
kortfristiga fordringar. I den mån intern bearbetning sker aktiveras även dessa kostnader. Erlagda
betalningar för visningsrätter som ännu ej är tillgängliga för sändning, redovisas tillsammans med övriga
förutbetalda kostnader. Erlagda betalningar för rättigheter till sportevenemang som är kontrakterade men
ännu ej har ägt rum redovisas tillsammans med övriga förutbetalda kostnader. Programmen kostnadsförs
vid första sändningstillfället.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Uppskattningar och bedömningar
Public service-koncernen
SVT, SR, Sveriges Utbildningsradio AB (UR), samt SRF utgör samtliga koncernföretag med
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB
som moderstiftelse. RIKAB utgjorde också ett koncernföretag fram tills dess likvidation i oktober 2021.
SVT äger 61 procent av aktierna och innehar även 61 procent av röstetalet i SRF. Övriga aktieägare i
dessa bolag är SR och UR med ett 34-procentigt respektive 5-procentigt ägande och röstetal.
Genom ett konsortialavtal mellan aktieägarna krävs för betydelsefulla styrelse- eller bolagsstämmobeslut
inom de samägda bolagen en kvalificerad majoritet om 75 procent och ändringar i bolagsordningen kan
vidare inte ske utan regeringens medgivande.
Av SRF ägd fastighet eller tomträtt av större betydelse eller annan tillgång av motsvarande vikt får heller
inte avyttras utan regeringens godkännande. Bolagen skall vidare om svenska staten påfordrar träda i
likvidation om det av regeringen meddelande tillståndet för SVT, SR och UR att sända radio- och
televisionsprogram i rundradiosändning upphör. Bolagens tillgångar skall därefter tillfalla staten.
På grund av ägarförhållandena och att SVT inte råder över bolagens tillgångar på ett sätt som ett
moderbolag i traditionell mening gör, redovisas innehavet tillsammans med övriga intresseföretag.
Koncernredovisning upprättas av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB
och Sveriges Utbildningsradio AB.
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Not 2 Avgiftsmedel
Erhållna avgiftsmedel
- från Rundradiokontot
- omfördelning mellan Public Service-bolag
Summa avgiftsmedel
Medelsavstående till övriga Public Service-bolag
Summa avgiftsmedel efter medelsavstående
Justering förutbetalda avgiftsmedel *
Skuldförda avgiftsmedel vid årets början
Skuldförda avgiftsmedel vid årets slut
Intäktsförda avgiftsmedel

17 (26)

2021

2020

5 142 000
-3 980
5 138 020

5 041 200
-6 716
5 034 484

-96 186

-92 834

5 041 834

4 941 650

9 665

0

1 319 336
-1 343 680

907 016
-1 319 335

5 027 155

4 529 331

SRF handhar för programbolagen gemensamma funktioner såsom fastighetsförvaltning, teleservice,
företagshälsovård, biblioteks- och arkivservice, postservice etc. SRF finansieras genom medelsavstående
från programbolagen vilket i annat fall skulle ha redovisats som kostnad i respektive programbolag.
* Avser sedan tidigare avstådda avgiftsmedel till RIKAB som återfördes SVT efter att likvidationen av
RIKAB slutfördes i oktober 2021.
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Not 3 Sidoverksamhet

Resultaträkning
2021

2020

12 188
5 067
707
30 283
3 019
51 264

14 616
3 437
137
24 748
2 263
45 202

-40 897
-40 897

-33 098
-33 098

Rörelseresultat

10 367

12 104

Skatt på årets resultat

-2 136

-2 590

8 232

9 514

Tillgångar
Andel av bolagets tillgångar

115 802

109 307

Summa tillgångar

115 802

109 307

Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

97 203
8 232

87 689
9 514

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder

10 367

12 104

115 802

109 307

Intäkter
Visningsrätter
Royalty
Produktförsäljning/förlag
Tekniska tjänster
Övrigt
Summa intäkter
Kostnader
Rörelsekostnader
Summa kostnader

Årets resultat

Balansräkning

Summa eget kapital och skulder
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Not 4 Övriga rörelseintäkter
Visningsrätter, samproduktioner, royalty och
förlagsverksamhet
Tekniska tjänster
Sponsring
Övrigt
Varav försäljning till koncernföretag
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2021

2020

137 382
55 009
48 694
34 349
275 433

103 720
26 393
25 843
94 002
249 959

3 555
3 555

1 257
1 257

För sidoverksamhetens del av ovanstående intäkter, se not 3.

Not 5 Övriga externa kostnader

Bland övriga externa kostnader återfinnes produktionstekniska kostnader och arvoden till utomståendes
medverkan i programproduktionen. Vidare ingår kostnader för bl.a. musikrättigheter samt avtal med
nyhetsbyråer, lokaler, produktionsutläggningar, samproduktioner och förvärv av visningsrätter.
Den sammanlagda ersättningen till bolagets revisorer, och de revisionsföretag där dessa verkar, vilken
belöper på räkenskapsåret, framgår enligt nedan uppställning.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdraget
Övriga uppdrag
Övriga externa kostnader
Inköp från koncernföretag ingår med

2021

2020

642
471
1 114

632
0
632

2 093
2 093

1 192
1 192
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Not 6 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Avtalspensioner och avgångsvederlag
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Övriga personalrelaterade kostnader
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
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2021

2020

1 187
1 195
2 382

1 167
1 197
2 364

4 283
1 323 496
3 526
1 331 305

3 315
1 277 123
5 911
1 286 348

955
149 585
449 626
40 227
640 394

837
137 579
430 757
37 955
607 128

1 971 699

1 893 476

Till styrelsens ordförande har utgått ett fast styrelsearvode med 120 (60) Tkr. Till vice ordförande och
ledamöter utgår ett fast arvode. Även personalrepresentanter erhåller ett fast arvode. Beloppen beslutas
av bolagsstämman. Under 2020 justerades utbetalningsplanen för styrelsearvoden och arvoden utgår
numera vid två tillfällen per år varmed enbart hälften av de beslutade arvodena har utbetalades under
2020. Under 2021 har två utbetalningar skett.
Till verkställande direktören har under 2021 utgått 3 579 (2 972) Tkr i lön och övriga förmåner. Fast lön
för verkställande direktören beslutas av styrelsen. VD tillförsäkras tjänstepension i enlighet med
ITP-planen samt SVT:s pensionspolicy.
Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören. Till övriga ledande
befattningshavare räknas de 7 (8) personer som ingår i företagsledningen utöver VD. Ersättningen utgörs
av fast lön, sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan samt övriga förmåner.
För VD gäller 8 månaders avgångsvederlag vid uppsägning från företagets sida. För övriga ledande
befattningshavare finns inga avtal om avgångsvederlag.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare på
balansdagen
Antal kvinnor i styrelsen, ordinarie styrelseledamöter
Antal män i styrelsen, ordinarie styrelseledamöter
Antal kvinnor, övriga ledande befattningshavare inkl. VD
Antal män, övriga ledande befattningshavare inkl. VD

6
5
4
4
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Not 7 Sändningskostnader
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2021

2020

Kostnader för programdistribution och kontribution*

191 056

213 780

Summa sändningskostnader

191 056

213 780

*Dessa tjänster köps huvudsakligen från det statliga bolaget Teracom AB.

Not 8 Transaktioner med närstående
Moderstiftelse i den koncern där SVT är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB
(802404-6982).
SR och UR är systerföretag till SVT med samma moderstiftelse som SVT. SVT, SR och UR äger
tillsammans SRF och tidigare även RIKAB som likviderats under 2021. SVT:s ägarandel uppgår till 61%
i bolagen.
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen

2021

2020

1,30 %

0,50 %

0,07 %

0,05 %

Inga transaktioner har skett med moderföretaget.

Not 9 Operationella leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing. Redovisningen av den
operationella leasingen utgörs av hyrda fastigheter och lokaler. Under räkenskapsåret har inga
nyanskaffningar av leasade inventarier skett. Nominella belopp har använts vid beräkning.
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år
Summa
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

2021

2020

32 498
81 784
114 282

31 301
82 413
113 714

41 200

40 235

Not 10 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Resultat vid avyttringar (RIKAB)

2021

2020

-30
-30

0
0
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Not 11 Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar
enligt plan

2021

2020

0

-404

26 360
26 360

18 931
18 527

Not 12 Skatt på årets resultat
2021

2020

Redovisat resultat före skatt

13 895

15 522

Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
och ej skattepliktiga intäkter
Justering avseende skatter för föregående
år
Summa aktuell skatt för året

-2 862

-3 322

-2 707

-2 340

-94
-5 663

-347
-6 008

Not 13 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

0
8 072
8 072

0
0
0

0
0
-885
-885

0
0
0
0

7 187

0

Investeringar i byggnader och mark avser förbättringsutgifter på annans fastighet som är hänförlig till
SVT:s kostym- möbel- och rekvisitaförråd, Magasin 4. Avskrivningar beräknas baserat på
hyreskontraktets längd.Då investeringarna i sin helhet härrör till sidoverksamheten skrivs de inte av
skattemässigt i sin helhet under anskaffningsåret eftersom de inte är finansierade med avgiftsmedel.
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Not 14 Materiella anläggningstillgångar
Teknisk utrustning och övriga inventarier

2021

2020

1 130 201
35 192
-25 183
1 140 210

1 131 110
38 612
-39 521
1 130 201

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-939 892
24 728
-59 720
-974 884

-916 655
37 519
-60 756
-939 892

Utgående restvärde enligt plan
Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Bokfört värde*

165 326
-164 623
703

190 308
-189 928
380

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

*Förändringen i bokfört värde förklaras av materiella anläggningstillgångar som aktiverats inom
sidoverksamheten och därmed inte skrivs av i sin helhet under anskaffningsåret.

Not 15 Immateriella anläggningstillgångar
Specialutvecklade system och sändningsrätter

2021

2020

106 806
0
106 806

112 178
-5 372
106 806

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-101 536
0
-1 054
-102 590

-105 799
5 372
-1 109
-101 536

Utgående restvärde enl plan
Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Bokfört värde

4 216
-4 216
0

5 270
-5 270
0

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Sveriges Television AB
Org.nr 556033-4285

Not 16 Andelar i intresseföretag
Sveriges Radio Förvaltning AB
Mediamätning i Skandinavien AB
Stiftelsen Stora TV-priset
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Kapitalandel %
61
24

Org.nr/Reg.nr
Sveriges Radio Förvaltning AB
556023-4030
Mediamätning i Skandinavien AB 556353-3032
Stiftelsen Stora TV-priset
802424-7028

Antal
andelar
13 176
1 225

Bokfört
värde, tkr
1 318
122
250
1 690

Säte
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Not 17 Säkringsredovisning

2021-12-31

2020-12-31

Valutaterminer
Per 31 december 2021 hade bolagets öppna terminskontrakt löptider på mellan 1 och 24 månader.
Omfattningen av terminssäkringen fördelat per valuta redovisas nedan (Belopp i tkr).
EUR, Euro
CHF, Schweizerfranc
USD, USA-dollar

45 768
1 816
2 694

30 164
2 157
5 388

Leverantörsskulder i utländsk valuta utgjorde per den 31 december 2021 en skuld av 53 256 (54 182) tkr
varav 14 877 (6 205) tkr har säkrats med valutaterminskontrakt som ingår i sammanställningen ovan.
Kundfordringar i utländsk valuta utgjorde per den 31 december 2021 en fordran av 10 715 (6 184) tkr
varav 0 (0) tkr har säkrats med valutaterminskontrakt som ingår i sammanställningen ovan.
Per den 31 december 2021 uppgick marknadsvärdet av öppna kontrakt som säkrar framtida kassaflöden i
utländska valutor med positivt värde till 5 702 (9 480) tkr och med negativt värde till 10 286 (27 951)
tkr.

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda visningsrätter
Förutbetalda kostnader, övriga
Förutbetald musikanvändning
Förutbetald sändningskostnad
Upplupna intäkter

2021-12-31

2020-12-31

388 922
211 111
422
11 461
9 079
620 996

601 852
141 979
339
14 774
12 768
771 712

Sveriges Television AB
Org.nr 556033-4285

Not 19 Obeskattade reserver
Specialutvecklade system
Teknisk utrustning och övriga inventarier

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Skuldförda avgiftsmedel
Personalrelaterade kostnader
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
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2021-12-31

2020-12-31

4 216
164 623
168 838

5 270
189 928
195 198

2021-12-31

2020-12-31

1 343 680
120 684
91 851
30 058
1 586 272

1 319 336
131 689
68 398
22 756
1 542 179

2021-12-31

2020-12-31

61 658
1 591
63 249

61 865
2 041
63 906

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Corona-pandemin kommer även 2022 att ha påverkan på verksamheten framför allt avseende hur
programkan produceras och i vilken mån publik är tillåten vid inspelningar, vilket sannolikt kommer att
ha kostnadspåverkan. Det är dock svårt att idag bedöma hur stor inverkan kommer att bli.

Not 23 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till vinstdisposition

2021-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
årets vinst
disponeras så att
i ny räkning överföres
Aktiekapitalet består av 1 000 aktier, kvotvärde 100

97 203
8 232
105 434
105 434

Sveriges Television AB
Org.nr 556033-4285
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