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Företagsekonomiska Föreningen

Org. nr. 802001-1345 Räkenskapsår 2018-01-01 -- 2018-12-31

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

Styrelsen för Företagsekonomiska Föreningen får härmed avge följande berättelse över föreningens

verksamhet för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Information om verksamheten

FÖRETAGSEKONOMISKA FÖRENINGEN FEF, org nr 802001-1345, är en ideell förening 

verksam sedan 1936 med syfte att verka för en positiv utveckling och tillämpning av praktisk 

erfarenhet och teoretisk kunskap inom det företagsekonomiska området. Föreningens huvudsakliga 

verksamhet planeras och genomförs inom fem ämnesinriktade sektioner.

Årsmötet den 13 juni 2018 beslöt om en oförändrad medlemsavgift för år 2019. Fördelningen mellan 

medlemsavgift, serviceavgift och moms är enligt följande:

Medlemsavgift 50

Serviceavgift

Moms 85

Totalt kronor

Föreningens medlemsantal uppgick vid slutet av året till 248 (274).

PROGRAMVERKSAMHETEN

Programverksamheten har under 2018 främst omfattat 10 mycket välbesökta program oftast hos FEF:s  

lokalsponsorer EY, Deloitte, KPMG, Grant Thornton och PwC i samarbete med Föreningen 

Företagsekonomiska Institutet (FEI). Föreningen har arrangerat årsmöte och tillsammans med FEI 

utdelat pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi till minne av Oscar Sillén.

Årsmöte den 13 juni 2018

Årsmötet hölls i samband med lunchprogrammet som arrangerades av Akademiska sektionen i EY:s 

lokaler på Jakobsbergsgatan i Stockholm. Programmet belyste kommunikation av ekonomiska frågor

och hur denna kan förbättras. Den ekonomiska informationen behöver översättas och i många fall 

rensas på siffror och kvantiteter för att ta andra former som folk känner igen sig i och som berör. 

Vid årsmötet presenterades och diskuterades föreningen verksamhet, ekonomi och medlemsfrågor. 

Årsmötet avslutades med en trevlig lunch i EY:s lokaler.

340

475
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2018-01-17 Sektion Finansiering - Lokal EY

Rodney Alfvén, Chef Investerarrelationer Nordea

Rodney är tidigare topprankad aktieanalytiker och sedan 2009 chef för investerarrelationer på Nordea. 

Han har under 2017 rankats som Danmarks och Finland tredje bästa IR (Regi) samt till bästa IR i 

Sverige och Norden (Extel).

Nordeas transformering förändrar banken i grunden

Bankverksamhet genomgår just nu en stor transformering. Inte minst har Nordea gjort både 

nedskärningar och stora investeringar för att på så sätt kunna ”skapa en ny bank”. 

Styrelsen kommer dessutom att förslå aktieägarna att Nordeas hemvist ska bytas till Finland. 

Rodney förklarade under presentationen hur allt hänger ihop och vad det är för bank som ska skapas.

2018-02-14 Sektion Ledarskap & Management - Lokal Deloitte

Carl Leinar, fd VD Trygghetsrådet
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Ledarskap och kompetensutveckling i teknikföretag

Kompetens och teknik är vad Sverige och Sveriges företag vill konkurrera med. För att vara 

framgångsrikt måste vi lyckas med att utveckla medarbetare i takt med förändrade behov och matcha 

kompetenser med företagens krav. Enligt Tillväxtverket är nu lämplig arbetskraft det största hindret 

för företagens tillväxt. Allrahelst i dessa tider då rekrytering är extra svårt är ledarna i företagen 

synnerligen viktiga för att utveckla de talanger och förmågor de behöver. Hur tänker större 

teknikföretag kring kompetensförsörjning ur ett strategiskt perspektiv. Är de framgångsrika? 

Hur ser samspelet ut mellan arbetsmarknadens parter? Hur står sig Sverige i en internationell 

jämförelse? Dessa och flera andra frågor belystes under ett högaktuellt lunchföredrag.

Carl Leinar har en karriär med bakgrund som personalchef för CelsiusTech (numer integrerat i Saab), 

personalchef för Ericsson och sedermera VD för Trygghetsrådet (TRR). Under sin tid på Ericsson 

jobbade Carl under två olika VD:ar, Kurt Hellström och Carl-Henrik Svanberg. Som ledare för TRR 

hjälpte Carl framgångsrikt mellan 15.000-20.000 uppsagda tjänstemän med omställning. Nu är han 

nyligen pensionerad från operativa roller och sitter i styrelsen för STF Ingenjörsutbildning AB och 

Bliwa Skadeförsäkring AB.

2018-03-14 Sektion Marknadsföring - Lokal EY

Filippa Reinfeldt, ALERIS 

Filippa Reinfeldt, 50 år och bosatt i Täby, har en spännande bakgrund som tidigare kommunalråd 

och KSO i Täby.  Befattningen följdes av ett antal år i rollen som sjukvårdslandstingsråd i Stockholms 

läns Landsting.

Vår spännande föredragshållare är sedan några år i koncernledningen för ALERIS AB i rollen som 

chef för Affärsutveckling och Public Affairs.  Bolaget är ett privat vård-  och omsorgsföretag, som 

erbjuder tjänster inom sjukvård och äldreomsorg i Sverige, Norge och Danmark. ALERIS ägs av 

INVESTOR, har c:a 11.000 medarbetare och hade 2017 en omsättning om 10,445 miljarder. Bolaget är 

framgångsrikt och återfinns i toppskiktet med en långsiktig satsning på kvalitet, Fou och med ett 

mycket nära samarbete med sina uppdragsgivare. Patienten finns i centrum och sker en 

sammanvägning av medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien och ekonomi. ALERIS renodlar sin 

verksamhet, ökar tempot i omställningsarbetet samtidigt som beslutsfattandet decentraliseras och 
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flyttas närmare bolagets kunder och uppdragsgivare.

Filippa Reinfeldt gav en spännande beskrivning av dagens ALERIS som företag samtidigt som hon 

kommenterade sin syn på det framlagda förslaget om vinstbegränsning i omsorgen, som Regeringen 

och Vänsterpartiet presenterade för några dagar sedan. ALERIS bedömning är att förslaget gör det 

omöjligt att driva omsorgsföretag med sund och långsiktig hållbar ekonomi. Förslaget saknar 

verklighetskontakt och vill uppenbarligen Regeringen och Vänsterpartiet i praktiken förbjuda 

företagande inom omsorgen och detta i ett land med en klart åldrande befolkning.

Vad kan vi vänta oss av valåret 2018?  Här fanns verkligen plats för många frågor och reflektioner. 

Det handlar verkligen om en kravkrävande företagsamhet, kvalitet och fortsatt ökad valfrihet. 

Vården kommer att kräva allt flera sysselsatta i vårt land.

2018-03-14 FEF och Chair of the Year - Lokal KPMG

Årets Chair of the Year  2017 blev Lena Hofsberger, Ambea AB.

Chair of the Year är en utmärkelse som lyfter framgångsrika styrelse-ordföranden. Prisutdelningen 

ägde rum i KPMGs lokaler och det blev Ambeas ordförande Lena Hofsberger som blev mottagare

av priset. Vinnaren utses av en jury som värderar kandidater utifrån 12 kriterier. 

Motivering: Årets vinnare är en mycket aktiv och engagerad styrelseordförande, som sätter kund 

och kvalitet som utgångspunkt för allt styrelsearbete. Vinnaren har mycket god förståelse och kunskap 

om den bransch som bolaget verkar i; en omdiskuterad, komplex och politiskt utsatt bransch, som just 

nu är under stark press för eventuella förändrade affärsmässiga förutsättningar.

Styrelseordförande har dessutom lett bolaget genom en lyckad börsnotering under 2017 och fått med

sig ägare, styrelse, ledning och personal i genomförandet.

Ambea är verksamt inom vård och omsorg. Bolaget erbjuder tjänster och bemanning relaterade 

till funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, samt äldreomsorg via boenden och egen regi. 

Bemanningsstyrkan består exempelvis av läkare, sjuksköterskor, lärare och socionomer. 

Ambea har för närvarande verksamhet i Sverige och Norge, med huvudkontor i Solna.
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Tidigare vinnare Sverige:

2016 Hans Stråberg, Atlas Copco 2015 Claes-Göran Sylvén, ICA Gruppen AB

2014 Anitra Steen, Svenska Spel 2013 Fredrik Arp, Nolato AB

2012 Melker Schörling, Hexagon AB 2011 Fredrik Lundberg, Cardo AB

2010 Carl Bennet, Getinge AB 2009 Anders Narvinger, Alfa Laval AB

2008 Mats Qviberg, HQ AB

2018-04-18 Sektion Redovisning  & Verksamhetsstyrning - Lokal PwC

Jan von Zweigberk, PwC ersattes av Anders Christensson

Framtidens ekonomifunktion - Hur lyckas man i en digital era?

Artificiell intelligens har vunnit över oss i schack och slagit oss i Jeopardy och det är bara början. 

Ny teknik kommer att revolutionera otaliga branscher och enligt prognoser förkorta livslängden 

på framgångsrika företag. AI-robotar ska köra våra bilar, behandla våra sjuka och utbilda våra barn 

och rätt utnyttjat kommer AI kunna bli en förlängning av den mänskliga hjärnan, men med en 

väsentligt större kapacitet.

Ekonomifunktionen som sådan är synnerligen väl lämpade för att introducera robotar för 

att balanserar sina leveranser mellan insikt, effektivitet och kontroll.

Områden som togs upp under föredraget var:

● Ekonomifunktionens utveckling 

● Framtidens digitala ekonomifunktion kan skilja sig från dagens

● Men vad är AI och robotics i termer av en process för ekonomi?

● Och vad är de karaktäristika dragen för hur AI och robotics hanterar information? 

● Några konkreta exempel på effekter av digitala medarbetare (robotar) inom 

ekonomirelaterade processer 

● Hur skulle framtiden för ekonomi se ut i en digital ålder?

● Var skall man börja?
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2018-05-14 Sektion Finansiering - Lokal Deloitte  

Ossian Ekdahl, Chef Ägaransvar, Första AP-fonden

Ossian har arbetat många år som ansvarig för ägarfrågor på Första AP-fonden. Han har bland annat 

medverkat när institutionella ägare drivit fram förändringar i några svenska styrelser. Ossian är i år 

Första AP-fondens representant i åtta valberedningar och påverkar därifrån sammansättningen 

av svenska styrelser i små och stora bolag.

Ansvar är på allvar

Ägarnas roll i ekonomin har uppmärksammats ordentligt de senaste åren. Många anser att passiva 

och kortsiktiga aktieägare i form av pensionsfonder med flera har en stor skuld i finanskrisens 

utveckling 2008 – 09 eftersom man inte ställde tillräckliga krav på bolagen.

Första AP-fonden borde ha möjlighet att vara långsiktig eftersom kapitalet i pensionssystemet är

bundet under lång tid. Frågan är om fonden kan vara så långsiktig och om man kan påverka bolagen 

i rätt riktning.
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2018-06-13 Årsmöte och Akademiska sektionen - Lokal EY

Charlotta Bay, Doktor Företagsekonomi

Doktor Charlotta Bay fick 2013 Sillénpriset för ”Bästa avhandling i företagsekonomi”. 

Att prata ekonomi så folk förstår

Pensioner, bostadslån, sparande… Hur får man vanliga människor att förstå den ekonomiska 

information som olika samhällsaktörer kommunicerar? En vanlig föreställning är att mer  information 

kan ändra folks ekonomiska beteende. Charlotta Bay, filosofie doktor i företagsekonomi, har under 

flertalet år forskat om detta. En slutsats hon drar är att ekonomisk information även måste beröra 

människor känslomässigt för att förstås och ageras på, och inte bara prata till människor med 

rationella argument.

Ekonomisk förståelse sitter inte bara i huvudet på folk utan också i deras kroppar, menar Bay. 

Därför behöver den ekonomiska informationen översättas och i många fall rensas på siffror 

och kvantiteter för att ta andra former som folk känner igen sig i och som berör. Vilka, redogjorde 

Bay för under lunchmötet.

Mer information om Charlotta Bay och hennes forskning finns tillgänglig på följande länk: 

https://www.su.se/profiles/chka2167-1.194866

https://www.su.se/profiles/chka2167-1.194866
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2018-09-13 Sektion Ledarskap & Management - Lokal PwC

Magnus Henreksson, VD IFN

Ledarskap och kunskapssyn i den svenska skolan

Grunden för Sveriges framtida välstånd är vår förmåga att effektivt konkurrera på den internationella 

marknaden. Kompetens och förmågor blir då avgörande, eftersom vi inte huvudsakligen vill konkurrera 

med låga kostnader. Därutöver är det viktigt att mekanismerna i samhället är meritokratiskt orienterade 

så att dessa kompetenser och förmågor belönas och släpps fram. Ett av de viktigaste fundamenten för att 

skapa ett sådant samhälle är att vårt utbildningsväsende – från grund- till högskolenivå – leds effektivt 

och styrs med en objektiv kunskapssyn. Under en längre tid har larmrapporter om den svenska skolans 

förmåga att leverera internationellt jämförbar kunskap avlöst varandra. Hur är läget idag? Har det vänt? 

Hur styrs skolan? Vilka framtida scenarier kan vi föreställa oss och vad innebär de för Sverige som 

ledande industriland?

Magnus Henrekson disputerade år 1990 vid Göteborgs universitet. 2001–2009 innehade han Jacob 

Wallenbergs forskningsprofessur i ekonomi med särskild inriktning på det svenska näringslivets 

utveckling och den ekonomiska politiken vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är vd för IFN 

sedan 2005. Förutom rent akademiska meriter har Magnus Henrekson erfarenhet från internationell 

banking samt som rådgivare, styrelseledamot och föredragshållare i såväl näringslivet som i den 

offentliga sektorn. Han har också skrivit ett antal böcker om företagsklimatets institutionella 

bestämningsfaktorer samt mest nyligen redaktör för en bok om kunskapssynen och pedagogiken i den 

svenska skolan med undertiteln ”Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas.”.
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2018-10-10 Sektion Marknadsföring - Lokal PwC

Karolin Kull, Grundare, MatHem.se ersattes av Sandra Appleby

MatHem grundades av makarna Karolin och Thomas Kull 2009. Familjen Kull är fortfarande delägare 

och leder företaget. Karolin har tidigare varit marknadschef, arbetat med coachning av både 

företagsledare och medarbetare samt hållit föreläsningar och kurser. MatHems största ägare är 

riskkapitalbolaget Verdane Capital, den danske e-handelsinvesteraren Anders Holch Povlsen, 

makarna Kull samt Clas Ohlson AB.

Nu klickar vi hem maten – kraftig tillväxt väntar

Nätmaten står idag för knappt 2 procent av den totala livsmedels-försäljningen.

I Storbritannien och Frankrike är motsvarande siffra 6-7 procent och i Sydkorea närmare 20 procent. 

MatHems tillväxt har varit imponerande och lär fortsätta. 

Sandra berättade om Mathems historia; hur det började och vilka utmaningarna varit. Vad krävs 

för att fortsätta utveckla företaget? Vilka är konkurrenterna och vilka faror lurar?
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2018-11-14 Sektion Redovisning & Verksamhetsstyrning - Lokal Deloitte

Sofia Bildstein-Hagberg, Svenskt Näringsliv

Digital rapportering av årsredovisningar – bättre information?

Från och med 2020 ska noterade företag i Europa lämna in årsredovisningen digitalt i XBRL-format. 

Samtidigt har Bolagsverket nyligen öppnat en tjänst för elektroniskt rapportering för mindre företag. 

Näringsdepartementet har uttryckt ambitioner att digital inrapportering av årsredovisningen inom 

en snar framtid ska bli obligatoriskt för alla bolag. 

Men vad innebär elektronisk rapportering med XBRL och hur påverkar det årsredovisningen 

som informationskälla? 

Har XBRL betydelse för normgivning och tillsyn på redovisningsområdet? 

Kommer XBRL göra det enklare för företagen att lämna in årsredovisningen eller kan det i 

själva verket bli krångligare att rapportera?

Sofia Bildstein-Hagberg är expert på finansiell rapportering vid Svenskt Näringsliv och arbetar 

med bl.a. regelverksfrågor på redovisnings- och revisionsområdet. Hon är ledamot av 

Bokföringsnämnden, Expertpanelen vid Rådet för finansiell rapportering och ESMAs rådgivande 

kommitté för bolagsrapportering. Sofia har lång erfarenhet av finansmarknadsreglering från bl.a. 

Handelsbanken, KPMG, Finansdepartementet och som sekreterare i statliga utredningar.
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2018-12-12 FEF och Företagsekonomiska Institutet - Lokal KPMG

Utdelning av Oskar Silléns Pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi

För femtonde året delade Företagsekonomiska Institutet ut pris till årets bästa doktorsavhandling i 

företagsekonomi. Juryns motivering presenterades av dess ledamot Professor Sven-Erik Sjöstrand,

Handelshögskolan i Stockholm. 

Priset delas ut till minne av Oskar Sillén – banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomisk 

forskning och utbildning. Oskar Sillén utnämndes 1915 till professor vid Handelshögskolan i 

Stockholm och blev 1917 ordförande i Föreningen Företagsekonomiska Institutet.

Årets vinnare av Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi blev Sara Ekberg, 

Jönköping International Business Scholl samt Australian Institute for Business and Economics, 

the University of Queensland, för avhandlingen ”The role of organizational integrity in responses 

to pressures: A case study of Australian newspapers”.

Juryns motivering:

”Denna tvärvetenskapliga studie av ‘organisatorisk integritet’ bygger på observationer av och 

intervjuer i två australiensiska tidningar som utsatts för starkt yttre tryck. Ambitionen med studien 

är att kartlägga vilken roll en organisations kärnvärden, särskilda kompetenser och styrande principer 

har i särskilt pressade situationer.

Sara Ekberg föreläser i samband med prisutdelningen

Med fokus på integritetsdimensionen tar Sara Ekbergs avhandling främst avstamp i klassisk 

institutionell teori. Hon tar den sedan ett steg vidare både med hjälp av kreativ fantasi och en god 

portion uppfinningsrikedom.
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En huvudfråga i hennes arbete är hur en stressad organisation skall kunna hantera avvägningen mellan 

å ena sidan de över lång tid utvecklade grundläggande idéerna/idealen och å andra sidan de olika 

legitimitetskrav som från tid till annan reses av olika intressenter. 

I sina slutsatser förmedlar Ekberg betydande insikter om den stora betydelse – på gott och ont – en

starkt utvecklad organisatorisk integritet kan ha för företag som verkar i miljöer som är präglade av 

ett stort omvandlingstryck. Ekberg visar därvid både hur de grundläggande värdefrågorna kommer 

upp till ytan och vilken roll de spelar för organisationernas vidare utveckling.”

STYRELSE OCH REVISORER

Vid årsmötet den 13 juni 2018 föreslog valnämnden genom ordförande Sören Berggren omval av 

ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter med undantag för Gunilla Eklöv Alander som 

har avböjt omval. Till nya ledamöter föreslogs Annika Hannus och Ossian Ekdahl. 

Till val av revisorer och revisorssuppleanter föreslogs omval av revisorer och revisorssuppleanter.

Årsmötet beslutade i enlighet med valnämndens förslag. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden.

Ordförande Björn Wolrath

Vice Ordförande Tommy Adamsson

Ordinarie ledamöter Robert Berg

Gillis Cullin

Ossian Ekdahl

Annika Hannus

Anders Kragsterman

Fredrik Lundstedt

Leif Persson

Erik Sarfors

Lena Snygg

Torsten Östervall

Revisorer ordinarie Elisabeth Simonsson

Carl Niring

Suppleanter Monika Wannholm

Rutger Nordström

VALNÄMND

till valnämnd att förbereda val av styrelseledamöter och revisorer till årsmötet 2019 valdes fyra ledamöter.

Ordförande Sören Berggren

Vice Ordförande Torsten Östervall

Övriga ledamöter Magnus Rolf

Susanne Weinberg
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STYRELSEFUNKTIONÄRER

Vid verksamhetsårets utgång var följande funktionärer verksamma:

Skattmästare Annika Hannus

Sekreterare Anders Kragsterman

Bitr Sekreterare Erik Sarfors

Klubbmästare Torsten Östervall

Bitr Klubbmästare Lena Snygg

Medlemsansvarig Erik Sarfors

Medlemsnämnd

Ordförande Björn Wolrath

Övriga ledamöter Erik Sarfors

Anders Kragsterman

SEKTIONSSTYRELSERNA 2018

Sektionsstyrelserna har haft följande sammansättningar:

Sektion Ledarskap och Management

Ordförande Robert Berg

Ledamöter Anders Ljung

Caroline Andersson

Gunnar Liljeström

Carl-Johan Petri

Gunnar Öijvall

Marianne Rilde-Björkman

Robert Tejme

Sektion Redovisning och Verksamhetsstyrning

Ordförande Magnus Svensson Henrysson

Ledamöter Carl-Henrik Lindgren

Pia Hofmeijer

Nils Liliedahl

Walter Schuster
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Sektion Finansiering

Ordförande Ossian Ekdahl / Jakob Eliasson

Ledamöter Dag Lindskog

Sven Hydén

Anders Berg

Ann Troedsson Wiklander

Sektion Marknadsföring

Ordförande Rolf E Ericsson / Richard Jansson Stiernblad

Ledamöter Richard Jansson

 

Akademiska Sektionen

Ordförande Gunilla Eklöv Alander / Susanne Weinberg

Ledamöter Susanne Weinberg

Bino Catasus

Flerårsöversikt
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusentals kronor om inte annat anges

2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 77 88 15 117 151

Årets resultat -18 26 17 96 49

Balansomslutning 835 859 900 800 746

Soliditet 99% 94% 88% 97% 97%



Sida 16 av 20
 

Företagsekonomiska Föreningen

Org. nr. 802001-1345 Räkenskapsår 2018-01-01 -- 2018-12-31

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE

Förslag till resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står:

grundkapital 144 079

balanserat resultat 664 242

årets resultat -17 693

646 549

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att  

i ny räkning balanseras 646 549

646 549
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RESULTATRÄKNING

2018-01-01-- 2017-01-01--

Not  2018-12-31  2017-12-31

Föreningens intäkter

  Medlemsavgifter 13 480 12 900

  Nettoomsättning 76 509 88 425

  Övriga rörelseintäkter 0 2 500

Summa föreningens intäkter 89 989 103 825

Föreningens kostnader

  Övriga externa kostnader   -133 448 -104 623

Summa föreningens kostnader -133 448 -104 623

Rörelseresultat -43 459 -798

Finansiella poster

  Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 25 766 27 026

  Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -3

Summa finansiella poster 25 766 27 023

Resultat efter finansiella poster -17 693 26 225

Resultat före skatt -17 693 26 225

Skatter

  Skatt på årets resultat 0 -6 760

ÅRETS RESULTAT -17 693 19 465
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BALANSRÄKNING

Kr   Not 2018-12-31  2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 771 394 771 394

Summa finansiella anläggningstillgångar 771 394 771 394

Summa anläggningstillgångar 771 394 771 394

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 30 348 35 259

Summa kortfristiga fordringar 30 348 35 259

Kassa och bank

Kassa och bank  32 969 52 247

Summa kassa och bank 32 969 52 247

Summa omsättningstillgångar 63 317 87 506

SUMMA TILLGÅNGAR 834 711 858 900
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BALANSRÄKNING

Kr   Not 2018-12-31  2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital    

Eget kapital vid räkenskapsårets ingång 808 321 788 856

Årets resultat -17 693 19 465

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 790 628 808 321

Skulder

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder 8 013 9 279

Skatteskulder 6 760 6 760

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 310 34 540

Summa kortfristiga skulder 44 083 50 579

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 834 711 858 900
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NOTER

Kr  

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning 

i mindre företag (K2). 

Not 2. Andra långfristiga värdepappersinnehav   2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 771 394 745 861

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp 0 25 533

Försäljningar 0 0

Utg. ackumulerade anskaffningsvärden  771 394 771 394

Utgående bokfört värde 771 394 771 394

Marknadsvärde 785 409 874 159

UNDERSKRIFTER

Stockholm den

Björn Wolrath Tommy Adamsson Robert Berg

 

Gillis Cullin Ossian Ekdahl Annika Hannus

Anders Kragsterman Fredrik Lundstedt Leif Persson

Erik Sarfors Lena Snygg Torsten Östervall

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 

Elisabeth Simonsson Carl Niring

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor


