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Beretning
Siden sidste generalforsamling er jeg bekendt med, at vi har mistet tre af vore forfattere; det er Vilhelm Harkjær, Ellen Leonhardt og Toni Liversage. – Æret være deres minde.
2014 har generelt være et ok år. Året har været præget af lidt flere udgivelser end forrige år, og der har været
et par udsolgte titler, et par titler med et 2. oplag, og nogle titler, som er blevet meget eksponeret på forskellige platforme, takket være forfatterens store og energiske indsats.
Bogmarkedet udvikler sig fortsat uberegneligt. E-bogen nævnes af nogle som noget meget stort. Men der er
ingen brugbar forretningsmodel i det for forlag på vores størrelse. Salg og download af e-bøger kommer især
de titler til gode, som i forvejen sælger godt. Her slår Matthæus-effekten for alvor igennem: ”For enhver, som
har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som
han har” (Mat. kapitel 25, vers 29.). Vi håber naturligvis ikke, at den effekt slår helt igennem, når det handler
om Attika. Indtil videre lader vi i hvert fald som om, at den ikke findes!
Herunder ser du nogle nøgletal for 2014. Antallet af aktive titler skal gerne ligge på et fornuftigt niveau. Matematikken er meget enkel (og jeg gentager fra tidligere år): Hvert kvartal er der udgifter, som afholdes vedrørende driften. Dette beløb skal fordeles ligeligt på de til enhver tid værende aktive titler. Hvis vi har mange
titler, bliver den såkaldte fællesudgift lav pr. titel; omvendt hvis der kun er få aktive titler, så bliver hver titel
pålagt en større andel. I det lange løb vil det være klart utilfredsstillende for en forfatter at skulle debiteres et
stort beløb kvartalsvist, udover at vedkommende har betalt alle udgifter i forbindelse med produktionen af et
værk. Det er her, vi skal være opmærksomme. Løsningen er dog efter min opfattelse ikke, at vi antager og
udgiver værker, som ikke lever op til kravet om at udgive god litteratur.
Lidt statistik for 2014
• Med udgangen af 2014 var der tilknyttet 46 aktive forfattere til forlaget (49 i 2013).
• I 2015 falder 8 forfattere for 5-års grænsen (10 i 2013).
• Med udgangen af 2014 var der 8 passive medlemmer (mod 11 i 2013).
• I 2014 modtog vi 24 manuskripter til bedømmelse (21 i 2013).
• I 2014 udgav vi 16 nye titler (11 i 2013).
• I 2014 blev der fra WERK-shop solgt for 124.710 kr. (111.432 kr. i 2013)
• I 2014 fakturerede jeg 226 bind selv for 26.249 kr. (211 bind for 34.780 kr. i 2013).
• I 2014 solgte forfatterne selv ca. 140 bind (ca. 150 i 2013).
• Omsætningen er trods én stor succes og to ’halve’ svagt stigende i forhold til 2013..
• Vi fik ca. 12 anmeldelser via Infomedia (15 i 2013).
• Lektørudtalelserne var generelt gode, enkelte endda fremragende. Ingen klager over dem.
• Konsulentarbejdet på niveau med de foregående år.
Uanset op- eller nedgange understreger jeg igen, igen, igen, at:
VI UDGIVER STADIG KVALITETEBØGER OG VÆRNER DERMED OM FORLAGETS NAVN.
Samarbejdet med Werk fungerer stadig perfekt; medarbejderne er fagligt dygtige og kreative; Werkshop fungerer optimalt; Attika arbejder på at kunne præsentere en nyere og flottere hjemmeside.
- HUSK at ethvert medlem af Attika, passivt såvel som aktivt, har ret til at købe forlagets udgivelser til halv
pris. Det skal ske ved direkte henvendelse til den enkelte forfatter. Brug den mulighed – også selv om der en
længe til jul. Jeg kan da også anbefale, at man tager nogle eksemplarer med af sin nyeste udgivelse og
finder kolleger, med hvem man kan bytte bøger.
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