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Styrelsen för Svenska Bokhandlareföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Svenska Bokhandlareföreningen, org. nr. 802000-3847, är en ideell förening och en svensk
riksbranschorganisation för återförsäljare av böcker i butik. Föreningen är oberoende av producenter och
leverantörer.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Svenska Bokhandlareföreningens styrelse består vid räkenskapsårets utgång av Maria Hamrefors,
ordförande, samt ledamöterna Matilda Ahlgren, Mats Ahlström, Malin Alfredsson, Anders Billing,
Maths Claesson, Maria Edsman, Reinhold Hedenblad och Christoffer Palmer.
Revisor är aukt. revisorn Jens Persson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
Svenska Bokhandlareföreningens Service AB, (org.nr. 556115-3494) är föreningens helägda servicebolag
och där utförs serviceverksamheten för föreningens medlemmar.
Främjande av ändamålet
Föreningen arbetar för att främja medlemmarnas intressen. Detta sker dels direkt genom det helägda
bolaget Svenska Bokhandlareföreningens Service AB, dels indirekt via intressebolag och
intresseorganisationer såsom Tidningen Svensk Bokhandel AB, Stiftelsen Svenska Bokhandelsskolan,
Stiftelsen Boken i Sverige, Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond, European and
International Booksellers Federation och föreningen SvenskBokkonst. Bokhandlareföreningen utser
vidare, bland medlemmarna, en tredjedel av elektorerna till Svenska Förläggareföreningens Augustpris.
Information om verksamheten finns på www.booksellers.se.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningen har drygt 263 medlemmar vid utgången av året.
Under året har föreningen tillsammans med Svenska Förläggareföreningen avvecklat sitt ägande i
Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel.

Flerårsöversikt (Kkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2021
51
-98
100

2020
52
-11
100

2019
53
-56
100

2018
55
-30
100

2017
57
2
100

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

50 700
50 700

52 100
52 100

-145 959
-145 959
-95 259

-63 236
-63 236
-11 136

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-2 500
-2 500
-97 759

0
0
-11 136

Resultat före skatt

-97 759

-11 136

Årets resultat

-97 759

-11 136

Resultaträkning
Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

Not
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2021-12-31

2020-12-31

5 000 000
5 000 000
5 000 000

5 277 500
5 277 500
5 277 500

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

599 633
137 500
737 133

557 392
0
557 392

Summa omsättningstillgångar

737 133

557 392

5 737 133

5 834 892

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

5 834 892
-97 759
5 737 133

5 846 028
-11 136
5 834 892

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 737 133

5 834 892

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Långfristiga värdepapper
Långfristiga värdepapper värderast ill det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen
(marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om värdet på aktierna och/eller
andelarna minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktigt görs en nedskrivning.

Not 2 Andelar i koncernföretag
Svenska Bokhandlareföreningens Service AB, antal 50 000
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Försäljning Tidnings AB Svensk Bokhandel
Villkorat aktieägartillskott Tidnings AB Svensk Bokhandel
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 277 500
-277 500
0
5 000 000

5 002 500
0
275 000
5 277 500

Utgående redovisat värde

5 000 000

5 277 500

Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Kriget i Ukraina kan komma att påverka verksamheten indirekt genom de restriktioner och den påverkan
på de finansiella marknaderna som följer av krisen. I övrigt bedöms inga väsentliga händelser, med
direkta konsekvenser för verksamheten, inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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Stockholm

Maria Hamrefors
Ordförande

Matilda Ahlgren

Mats Ahlström

Malin Alfredsson

Anders Billing

Maths Claesson

Maria Edsman

Reinhold Hedenblad

Christoffer Palmer

Vår revisionsberättelse har lämnats
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jens Persson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Svenska Bokhandlareföreningen, org.nr 802000-3847

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Bokhandlareföreningen för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Svenska Bokhandlareföreningen för år 2021.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jens Persson
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige
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Namn returnerat från Svenskt BankID: Jens Åke Persson

Datum

Jens Persson
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post
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