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ÅRSREDOVISNING
2021

Finspång Ekonomisk förening
Org.nr: 725000-3121

COOP FÖR
FINSPÅNG



Styrelsen föreslår att till förfogande stående  vinstmedel (kronor): 

Balanserad vinst 25 757 584
Dispositionsfond 10 000 000
Årets vinst 633 840

 36 381 424
 
Disponeras så att 
Till reservfond avsättes 31 692
I ny räkning överföres (inkl dispositionsfond) 36 349 732

 36 381 424

Förslag till vinstdisposition

Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen har varit enligt följande: 
Antal medlemmar vid räkenskapsårets början 22 525
Antal tillkomna medlemmar under året 325
Antal lämnade medlemmar under året -413
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut 22 437

Förändring av eget kapital (tkr)
 Inbetalda Reserv- Övr fria Balanserat Årets Totalt
 insatser fond fonder resultat resultat

Belopp vid årets ingång 3 397 41 379 10 000 24 282 1 542 80 601

Medlemskorrigeringar 156 58    213

Disposition av föregående års resultat  77  1 465 -1 542 0

Årets resultat         634 634

Belopp vid årets utgång 3 553 41 514 10 000 25 747 634 81 448

Flerårsöversikt (tkr)
 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning  281 973 273 403 238 590 234 408 221 956

Res. e. finansiella post. 564 2 298 -2 535 4 434 2 046

Balansomslutning 140 290 139 803 124 839 124 152 118 220

Soliditet (%)  58,0 57,7 64,0 65,0 64,0

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Information om verksamheten
Föreningens ändamål är att främja sina medlemmars hushållsekonomi 
genom att på effektivaste sätt försälja och förmedla varor och tjänster 
som svarar mot medlemmarnas krav och önskemål och bedriva kun-
skapsutveckling och information samt opinionsbildning i frågor som rör 
konsumtion. 
Föreningen har sitt säte i Finspång.

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Försäljnings- & volymutveckling
Föreningens försäljning har under 2021 uppgått till 282 mkr (exkl moms) 
vilket är en ökning med 9,2 mkr jämfört med år 2020. 6,6 mkr av ökning-
en kommer från Östermalmshallen som öppnade först i april 2020. 
Förutom Östermalmshallen ökade försäljningen kraftigt i början av året 
jämfört med året innan vilket var en effekt av pandemin. Från april och 
resterande del av året har försäljningen varit i nivå med 2020 bortsett 
från en stor minskning i juli.
Den 2 juli 2021 drabbades Coop av följderna av en så kallad ransomewa-
reattack, utförd mot en tredjepartsleverantör till Coop. Det medförde 
att drygt 700 butiker inte längre kunde använda sina kassor, 
Shopexpress, vågar med mera och därmed tvingades hålla stängt. 

Det resulterade i ett intensivt arbete inom hela verksamheten för att 
säkerställa att samtliga butiker kunde öppna igen. Detta har orsakat 
stor påverkan på både Coop som helhet och Coop Finspång som fören-
ing. För Coop Finspång innebar detta ett försäljningstapp på ca 3 mkr 
och påverkan på resultatet med ca -1,4 mkr.

Till följd av IT-attacken har Coop generellt och även Coop Finspång 
orsakats omfattande ekonomisk skada. Ersättningsanspråk har väckts 
mot aktuell leverantör och frågan om försäkringsersättning har lyfts 
med vårt försäkringsbolag.

Vår bedömning är att det i nuläget inte går att förutse om någon ersätt-
ning kommer att utgå, varför sådan ersättning av försiktighetsskäl inte 
heller har tagits upp i bokslutet.
 
Försäljningen ökade i fyra av våra fem butiker. På Stora Coop, som 
drabbades hårdast av IT-attacken, minskade försäljningen med 0,5%.
Tillväxten i Online-handeln har fortsatt även under 2021 men har under 
hösten stabiliserats.

Resultat
Den ökade försäljningen ger ett förbättrat bruttoresultat med 3,6 mkr 
men det äts upp av högre logistik-kostnader, högre svinn samt lägre 
bonus från Coop centralt. Med ny butik från april 2020, nytt bageri och 
en ökad online-handel ökar personalkostnaderna med 4 mkr. 
Rörelseresultatet för 2021 ligger på -1,8 mkr vilket är 4 mkr sämre jäm-
fört med 2020. 
I slutet av 2021 såldes föreningens placeringar i fonder för att återplace-
ra dem hos ny aktör. I samband med det realiserades en vinst på +2,7 
mkr. Årets resultat uppgår till 0,6 mkr (1,5 mkr 2020).  

Butikerna
Ännu ett år har passerat revy, även detta präglat av pandemi och hem-
maarbete. Våra medarbetare samt kunder har nu anpassat sig efter 
detta levnadssätt och vi upplever en god men en liten dämpad stäm-
ning i våra butiker. Vi tillåts inte att göra några större aktiviteter för att 
driva försäljning. Trots detta så har vi fortsatt vår investeringsvilja. 
Under våren stod vårt bageri klart, en av de enskilt största investering-
arna på längre tid. Flytten av bageriet upp till våra egna lokaler har 
betytt, förutom en klart bättre arbetsmiljö för de anställda, även ett 
mycket trevligt inslag i butiksmiljön på Stora Coop. Inte för att vi inte 
hade nog med bekymmer med pandemin så drabbades vi under som-
maren av en IT-attack, men tack vare duktiga medarbetare samt god 
hjälp ifrån Coop centralt så fick vi igång försäljning i de mindre butiker-

na snabbt med hjälp av en ny teknik som kallas Scan and Pay. Stora 
Coop stod dock stilla i sex dagar vilket påverkade försäljningen kraftigt. 
Under hösten fyllde Stora Coop-butiken på Viberga 50 år vilket vi för-
sökte lyfta, trots restriktionerna, med bra erbjudande och underhåll-
ning under hela veckan. Innevarande verksamhetsår har börjat med 
kraftigt höjda matpriser på grund av effekter av pandemin samt kriget 
i Ukraina vilket vi ännu inte vet effekterna av fullt ut.

Viberga så mycket mer
I gallerian har det inte hänt så mycket förutom att en av våra hyresgäster 
Tholmarks har fått en rejäl ansiktslyftning av deras personalutrymmen 
samt kontor. Vår mix av hyresgäster har ändå bidragit till att det är en strid 
ström av besökare vilket har gynnat vårt Café som fortsätter att öka trots 
deras frustration att vi inte kan ha haft alla bord och stolar framme. Vi har 
hälsat en ny hyresgäst välkommen i HMK Riders som erbjuder konfektion 
inom hästsport. Under första kvartalet 2022 har vi märkt av en klart större 
efterfrågan på lediga lokaler samt så har vi fått tillbaka veterinären dock i 
lite mindre omfattning än tidigare. I Jysks lokaler så sker det nu ett rejält 
omtag vilket de kommer inviga under april. 

Medlemsåterbäring
Föreningens medlemmar har under 2021 växlat in 303 miljoner poäng vil-
ket  motsvarar 1,8 mkr. Under 2021 har vi fortsatt haft medlemsrabatt 
med 5% en dag varje vecka i samtliga våra butiker vilket uppskattas stort 
av våra kunder. I Östermalmshallen infördes medlemsrabatten under 
hösten 2021. Försäljningen dessa dagar, särskilt på Stora Coop, ökar 
kraftigt jämfört med genomsnittlig försäljning övriga dagar i veckan. 

Finansiell ställning
Föreningens finansiella ställning är fortsatt stark. Justerat eget kapital 
uppgår till 81,4 mkr (80,6 mkr). Soliditeten ligger på 58% (58%). 
Likviditetsmässigt har föreningen förutom posten Kassa och bank på 18,9 
mkr ett långsiktigt värdepappersinnehav om 25,1 mkr.  
  

Hållbarhetsarbete
Inom Coop Gruppen, som består av Coop Sverige AB och 31 konsument-
föreningar, bedrivs ett samordnat hållbarhetsarbete. Genom det nära 
samarbetet mellan Coop Sverige och föreningarna säkras effektivitets-
vinster såväl som kvalitet i hållbarhetsarbetet. För att läsa om Coop 
Gruppens hållbarhetsarbete och de resultat som uppnåtts hänvisas till 
Coop Sverige AB:s hållbarhetsrapport, som offentliggörs årligen i mars 
och kan hittas på Coops hemsida.

Styrelsen och verkställande direktören för COOP Finspång ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räken-
skapsåret 2021.
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.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster ...........................................................................................................................  564 2 299
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet ..............................................................................................  5 622 3 763
Betald skatt .........................................................................................................................................................  117 125
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital .................................................  6 303 6 187
 
KASSAFLÖDE FRåN FÖRäNDRiNg AV RÖRELSEKAPiTALET
Förändring av varulager och pågående arbete .....................................................................................................  724 -3 374
Förändring av kundfordringar ...............................................................................................................................  752 -550
Förändring av kortfristiga fordringar ....................................................................................................................  3 993 -4 425
Förändring av leverantörsskulder .........................................................................................................................  -213 -444
Förändring av kortfristiga skulder ........................................................................................................................  -6 383 5 100
Kassaflöde från den löpande verksamheten ......................................................................................................  5 176 2 494
 
iNVESTERiNgSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar ...................................................................................................   -8 064 -17 336
Försäljning av materiella anläggningstillgångar ....................................................................................................  0 3 408
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar ..................................................................................................   -1 979 -2 000
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar ...................................................................................................   0 8 219
Kassaflöde från investeringsverksamheten .......................................................................................................   -10 043 -7 709

FiNANSiERiNgSVERKSAMHETEN
Förändring insatskapital ......................................................................................................................................  156 68
Upptagna lån ........................................................................................................................................................  7 000 8 774
Förändring av medlemsinlåning ...........................................................................................................................  -171 -370
Amortering av lån .................................................................................................................................................  -712 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten ......................................................................................................  6 273 8 472
 
årets kassaflöde .................................................................................................................................................  1 406 3 257
 
Likvida medel vid årets början Not 16 
Likvida medel vid årets början ..............................................................................................................................  17 533 14 276
Likvida medel vid årets slut ...............................................................................................................................  18 939 17 533

Rörelsens intäkter   
Nettoomsättning ........................................................................................................................................Not. 2 281 973 273 403

Kostnad sålda varor .............................................................................................................................................  210 686 -201 299

Bruttoresultat .....................................................................................................................................................  71 287 72 104

Försäljningskostnader .................................................................................................................................Not. 3 -80 093 -73 081

Administrationskostnader....................................................................................................................... Not. 4, 5 -4 778 -5 525

Övriga rörelseintäkter ..........................................................................................................................................  11 741 8 624

Summa rörelsekostnader....................................................................................................................................  -73 130 -69 982

Rörelseresultat ...................................................................................................................................................  -1 843 2 122

 

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fodringar som är anläggningstillgångar .....................................................  2 638 -168

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter .................................................................................................  203 483

Räntekostnader och liknande resultatposter .......................................................................................................  -434 -139

  2 407 176

Resultat efter finansiella poster .........................................................................................................................  564 2 298

Resultat före skatt ..............................................................................................................................................  564 2 298

Skatt på årets resultat ................................................................................................................................Not. 6 70 -756

årets resultat ......................................................................................................................................................  634 1 542

RESULTATRÄKNING  (Alla tal i tkr)

KASSAFLÖDESANALYS

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31
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  2021-12-31 2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
iMMATERiELLA ANLäggNiNgSTiLLgåNgAR
Goodwill ...................................................................................................................................................... Not. 7 3 334 3 733

  3 334 3 733
MATERiELLA ANLäggNiNgSTiLLgåNgAR
Byggnader och mark ...................................................................................................................................Not. 8 37 361 37 558

Maskiner och andra tekniska anläggningar...................................................................................................Not 9 2 391 2 647

Inventarier, verktyg och installationer ....................................................................................................... Not. 10 15 680 12 253

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar....................................Not 11  600 674

   56 032 53 132
FiNANSiELLA ANLäggNiNgSTiLLgåNgAR
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag ...........................................................................Not 12 14 405 14 405

Andra långfristiga värdepappersinnehav .................................................................................................... Not.13 25 051 23 072

Uppskjuten skattefordran ............................................................................................................................Not 6 107 37

Andra långfristiga fodringar ...................................................................................................................... Not. 14 1 000 1 000

  40 563 38 514
Summa anläggningstillgångar ............................................................................................................................  99 929 95 379
 

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror ............................................................................................................................  13 877 14 601

  13 877 14 601
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar .....................................................................................................................................................  1 114 1 866

Fodringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag ............................................................................  189 95

Övriga fordringar ..................................................................................................................................................  3 355 6 327

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ...........................................................................................Not 15 2 887 4 002

  7 545 12 290

Kassa och bank .........................................................................................................................................Not. 16 18 939 17 533
Summa omsättningstillgångar ............................................................................................................................  40 361 44 424
SUMMA TiLLgåNgAR ......................................................................................................... 140 290 139 803

Eget kapital och skulder
Eget kapital
BUNDET EgET KAPiTAL
Medlemsinsatser ..................................................................................................................................................  3 553 3 397

Reservfond ..........................................................................................................................................................  41 514 41 379

  45 067 44 776
Fritt eget kapital
Dispositionsfond ..................................................................................................................................................  10 000 10 000

Balanserad vinst eller förlust................................................................................................................................  25 748 24 282

Årets resultat .......................................................................................................................................................  634 1 542

  36 382 35 824
Summa eget kapital ............................................................................................................................................  81 449 80 600

LåNgFRiSTigA SKULDER                                                                                                       Not. 17

Övriga skulder ......................................................................................................................................................  23 373 17 381

Summa långfristiga skulder.................................................................................................................................  23 373 17 381

KORTFRiSTigA SKULDER
Skulder till kreditinstitut ......................................................................................................................................  800 675

Leverantörsskulder ..............................................................................................................................................  17 528 17 741

Aktuella skatteskulder .........................................................................................................................................  411 294

Övriga skulder ......................................................................................................................................................  2 656 9 139

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not. 18 14 073 13 973

Summa kortfristiga skulder................................................................................................................................  35 468 41 822
SUMMA EgET KAPiTAL OCH SKULDER .............................................................................. 140 290 139 803

BALANSRÄKNING   (Alla tal i tkr)
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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). 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas 
och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Hyresintäkter redovisas i den period hyran avser.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs av tillgångens/komponentens 
avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången/kom-
ponenten tas i bruk. Avskrivningen görs linjärt:

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader  1-5 %
Markanläggningar 5 %
Inventarier, verktyg och installationer 15-33 %

Finansiella  instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i 
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instru-
mentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andra  långfristiga  värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har 
redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt 
nedskrivningsbehov.

Leasingavtal
De ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har 
övergått till leasingtagaren klassificeras i avtalet som finansiell leasing. Företaget 
redovisar i enlighet med förenklingsregeln BFNAR 2012:1 (K3) dessa avtal som operatio-
nella leasingavtal. De leasade tillgångarna redovisas som anläggningstillgångar eller 
omsättningstillgångar beroende av när leasingsavtalen förfaller. Leasingavgiften fast-
ställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden. 
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsälj-
ningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade 
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden 
innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträk-
ningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid 
tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Ersättningar  till  anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de 
anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, 
betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga 
ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell 
förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodoha-
vanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är 
noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaff-
ningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat  efter  finansiella  poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och 
skatter.

Balansomslutning
Företagets  samlade  tillgångar.

Soliditet  (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutning.

 
Not 2 Nettoomsättningens fördelning
   
Nettoomsättningen per rörelsegren
Livsmedel 220 528 211 623 
Varor 61 445 61 780
 281 973 273 403

Not 3 Anställda och personalkostnader
   
Medelantalet anställda
Kvinnor 71 57
Män 34 27
  105 84
 
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 008 949
Övriga anställda 37 394 34 855
  38 402 35 804
 
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och 
verkställande direktör 221 210
Pensionskostnader för övriga anställda 1 934 1 633
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 11 753 10 709
 13 908 12 552

Totala löner, ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader 52 310 48 356
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 71% 57%
Andel män i styrelsen 29% 43%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50% 50%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 50% 50%

Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 723 Tkr.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning 
enligt följande:
  
Inom ett år 2 723 3 769
Senare än ett år men inom fem år 10 892 8 179
Senare än fem år 0 289
  13 615 12 237

Not 5 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det 
ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som för-
anleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter.
 
Especto
Revisionsuppdrag 85 80
  85 80

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31



7

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt
  
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 0 0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 70 -756
Totalt redovisad skatt 70 -756

Avstämning av effektiv skatt
                                                                                2021                                     2020    
  Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt   564  2 299
       
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -116 21,40 -492
Ej avdragsgilla kostnader 2,10 -12 1,78  -41
Ej skattepliktiga intäkter 0,00 0 0,00  0
Effekten av utnyttjat underskottsavdrag -22,70 128 -23,18 533
Framförbart underskott   0,00 0
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0

Not 7 goodwill
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående  anskaffningsvärden 4 000 
Inköp  4 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 000 4 000

Ingående avskrivningar -267
Årets  avskrivningar -399 -267
Utgående  ackumulerade  avskrivningar -666 -267

Utgående  redovisat  värde 3 334 3 733

Not 8 Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 78 923 80 718
Inköp 862 2 830
Försäljningar/utrangeringar  -4 625
Omklassificeringar 2 790
Utgående ackumulerade  anskaffningsvärden 82 575 78 923

Ingående  avskrivningar -41 365 -41 706
Försäljningar/utrangeringar  2 283
Omklassificeringar -1 865
Årets  avskrivningar -1 984 -1 942
Utgående  ackumulerade  avskrivningar -45 214 -41 365

Utgående  redovisat  värde 37 361 37 558

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående  anskaffningsvärden 2 737 0
Inköp 117 2  737
Erhållet bidrag -243
Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden 2 611 2  737

Ingående  avskrivningar -90 0
Årets  avskrivningar -131 -90
Utgående  ackumulerade  avskrivningar -221 -90

Utgående  redovisat  värde 2 390 2  647

Not 10 inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 45 466 38 340
Inköp 7 328 7 126
Omklassificeringar -2 790
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 004 45 466

Ingående avskrivningar -33 215 -30 852
Omklassificeringar 1 865
Årets avskrivningar -2 974 -2 363
Utgående ackumulerade avskrivningar -34 324 -33 215
Utgående redovisat värde 15 680 12 251

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningar
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 674 31
Inköp  643
Försäljningar/utrangeringar -74
Omklassificeringar  0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 600 674

Utgående redovisat  värde 600 674

 
Not 12 Andelar i intresseföretag och   
gemensamt styrda företag
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 14 405 14 405
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 405 14 405

Utgående  redovisat  värde 14 405 14 405

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående värde 23 072 28 703
Inköp 2 979 2 350
Försäljningar -1 000 -7 981
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 051 23 072
Utgående redovisat värde 25 051 23 072

Not 14 Andra långfristiga fodringar
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 000 1 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 000 1 000
Utgående redovisat värde 1 000 1 000

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Upplupen bonus 1 961 2 635
Marginalpåslag/affärsmodell 0 185
Förutbetalda hyror 348 455
Förutbetalda kostnader 551 333
Övrigt 27 394
  2 887 4 002

Not 16 Likvida medel
 2021-12-31 2020-12-31
Likvida medel
Kassamedel 18 939 17 533
 18 939 17 533

Not 17 Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Medlemslån 9  110 9  281
Skulder till kreditinstitut 11 062 5 400
 20 172 14 681

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Upplupna löner 3 224 3 091
Upplupna semesterlöner 5 071 4 573
Upplupna sociala avgifter 2 534 2 344
Skuld medlemsprogrammet 2 386 2 519
Övriga poster 858 1 445
 14 073 13 972

Not 19 Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31
För skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckning 15 063 9  000
 15 063 9  000

2021-01-01
-2021-12-31
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