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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamheten 
RUM - Riksförbundet Unga Musikanter är Sveriges fjärde största barn- och ungdomsorganisation. Bland 
medlemsföreningarna finns såväl musikensembler som elevföreningar vid ett flertal musik- och kulturskolor. 
 
Förbundets säte är i Stockholm. 

Finansiering 
Förbundets huvudsakliga finansieringskällor är statsbidrag, samt medlems- och deltagaravgifter. 
Statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer består dels av en fast del, dels av en rörlig del som är 
beroende av antalet aktiva medlemsföreningar och antalet medlemmar i förbundet. Statsbidraget är ett 
organisationsbidrag som syftar till att stödja barns och ungas självständiga organisering. Statsbidraget var år 
2019 på 1,57 miljoner (1,63 miljoner 2018) kronor. 
 
Staten ger också bidrag riktat till organisationers arbete för barn och unga på lokal nivå. Detta bidrag ska 
komma medlemsföreningarnas ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del. Medel som inte används 
måste lämnas tillbaka. År 2019 fick RUM 3,15 miljoner (3,29 miljoner 2018) kronor för denna del. 
 
Medlemsavgiften var under året 2 000 kr för föreningar med upp tom 59 medlemmar och föreningar med 60 
personer eller fler hade en medlemsavgift på 34 kr per medlem. 
 
I övrigt finansierar verksamheterna sig själva genom deltagaravgifter, samhällsbidrag och gåvor till 
musikfestivalen MusikRUM och Landslaget. I verksamhetsberättelsen för 2019 framgår hur RUM har använt de 
intjänade medlen för att uppfylla förbundets ändamål. 
 
Förbundet tar också ut en administrationsavgift från distrikten för ett flertal centrala tjänster. Ett flertal 
distrikt utnyttjar möjligheten att förbundet bemannar arbetsuppgifter mot betalning 

Beskrivning av ändamålet 
RUM - Riksförbundet Unga Musikanters syfte är att med musiken som verktyg utveckla barn och unga till 
trygga, ansvarsfulla kulturutövare med ett starkt värdebaserat och demokratiskt ledarskap. RUM arbetar 
aktivt med att främja rätten till kultur för barn och unga för att bidra till hållbar utveckling i samhället. Vi 
stärker samhällsutvecklingen genom att skapa bestående förändring så att barn och ungas perspektiv bereds 
plats i kulturlivet. Förbundet är religiöst och politiskt obundet och arbetar på ideell grund. 

ClubOnWeb Community Sweden AB 
ClubOnWeb Community Sweden AB, COW, är ett helägt dotterbolag till RUM, vars syfte är att utveckla och 
driva medlemsregister och därtill hörande funktioner som en molntjänst. Denna tjänst avvecklades under 
2017. Förbundet var en av kunderna till COW mellan 2003–2017. Styrelsen har fattat beslut under 2019 om att 
försöka avyttra dotterbolaget. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under året har implementering av omorganisationen som gjordes 2018 genomförts, vilket har lett till 
personalkostnader omfördelats i resultaträkningen.  
Vidare påverkades årets omsättning av Arvsfondsprojektet Nexus. Nexus är ett treårigt projekt där RUM 
under år ett har en heltidstjänst och under år två och tre en halvtidstjänst.  

Händelser efter årets slut 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor har för 2020 beslutat att bevilja RUM drygt 4,73 miljoner 
konor i statsbidrag varav drygt 3,15 miljoner kronor till stöd för den lokala verksamheten.  
 
Kontraktet för kansliet på Skeppsholmen löper ut den 31 december 2020 och Statens fastighetsverk har 
aviserat en kraftig hyreshöjning. Vilket kan komma att påverka förbundets ekonomi under kommande år. 
Förhandlingarna gällande det nya avtalet väntas påbörjas i slutet av maj 2020. Skulle ett nytt avtal inte vara 
möjligt kommer ekonomin oavsett påverkas då en flytt innebär vissa omställningskostnader. 
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Effekterna på både lång och kort sikt av den pågående Covid-19 pandemin är fortfarande osäkra men 
styrelsen följer utvecklingen. Resultatet och verksamheten för 2020 kommer att påverkas då minst två av 
RUM:s stora verksamheter, MusikRUM och Landslaget i Blåsmusik ställs in. Detta gör att både bidrag och 
deltagaravgifter kommer att minska kraftigt. 

Medlemmar 
Under 2019 har RUM startar ett medvetet arbete med medlemsrekrytering som ska mynna ut i att fler barn och 
unga får möta musiken på sin fritid genom att musicera, sjunga och dansa. En färdplan mot 2030 arbetas nu 
fram och mål och metoder för rekryteringsarbetet skapas tillsammans med ett lättförståeligt 
rekryteringsmaterial. Under 2019 tappade RUM medlemmar vilket bland annat beror på GDPR och hur olika 
kommuner tolkar förordningen. Vidare är det flera föreningar som är dubbelanslutna till Sveriges Unga 
Blåsare, Drillförbundet och Folk You vilket påverkar de siffror RUM kan söka statsbidrag med. 
 
Våra ideella ledare är vår styrka och de som skapar vår verksamhet. Tillsammans bidrar de med tusentals 
arbetade timmar inom förbundet. 

Hållbarhetsupplysningar 
Vi på RUM strävar alltid efter att arbeta så hållbart som möjligt. Vi rekryterar normkritiskt och 
kompetensbaserat, har kollektivavtal tecknat med Unionen och IDEA samt en fackklubb som samverkar 
regelbundet med arbetsgivaren. RUM:s personal kompetensutvecklas årligen via både korta utbildningar på 
några timmar upp till utbildningar på flera dagar. Arbetsmiljön på RUM är mycket god. Kontorslokalerna är 
anpassade för rullstol så att fler kan känna sig inkluderade. Personalen har flexibla arbetstider som gör att de 
lättare kan passa in arbetet i respektive arbetstagares vardag.  

Framtida utveckling 
Arbetet med kvalitetssäkring av utbildningar, läger, festivaler påbörjades och kommer utvecklas ytterligare 
under året.  
 
Även arbetet med extern finansiering intensifieras och prioriteras under 2020. 

Resultat och ställning 
Året går med ett underskott vilket var väntat efter den större omorganisationen som pågick under 2018 och 
landade 2019. Vidare har RUM haft en bitr. generalsekreterare under hela året och inte bara en vik. 
generalsekreterare under generalsekreterarens föräldraledighet. 
 
Projektet Sedda, hörda och lyssnade på är igångsatt enligt det stämmobeslut som tog 2018, att om utfallet 
blev så gott som det i november 2018 såg ut att bli skulle 500 000 kr reserveras för detta projekt. 
 
RUM har som målsättning att varken ha ett större över- eller underskott och sett till åren 2018 och 2019 går 
åren jämt upp. 
Framöver kommer dock ett intensivt arbete med att säkra externa finansiärer, förutom MUCF, att ta vid. 
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 2019 2018 2017 2016 2015 
Totalt antal medlemmar 28 419 32 260 34 110 41 085 43 167 
Bidragsberättigade medlemmar 26 846 30 789 34 110 39 482 39 892 
Bidragsgrundande föreningar 298 303 309 357 389 
      
Resultat och ställning      
Intäkt- och kostnadsanalys (Tkr)      
Verksamhetens intäkter 12 117 11 107 10 905 11 916 12 949 
Verksamhetens kostnader -12 761 -10 326 -10 810 -12 670 -13 043 
Resultat från finansiella instrument -34 1 -153 -2 -600 
Årets resultat -677 782 -58 -756 -694 
      
Ekonomisk ställning (Tkr)      
Eget kapital 2 058 2 735 1 953 2 012 2 767 

 
 

Förbundsstyrelsens förslag till resultatdisposition 
 
Årets resultat -677 309 
 -677 309 
  
Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat 
disponeras enligt följande: 

 

Balanserat resultat -677 309 
 -677 309 
 
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING  2019-01-01  2018-01-01 
 Not 2019-12-31  2018-12-31 
     
Verksamhetsintäkter     
Medlemsavgifter  1 213 244  1 998 363 
Gåvor 2 0   41 250 
Bidrag 2 7 170 389  5 524 407 
Nettoomsättning  1 069 514  1 244 534 
Övriga intäkter  2 664 389  2 298 137 
Summa verksamhetsintäkter  12 117 535  11 106 691 
     
     
Verksamhetskostnader     
Ändamålskostnader  -9 813 150  -7 970 373 
Administrationskostnader  -2 947 773  -2 385 210 
Summa verksamhetskostnader  -12 760 924  -10 325 583 
     
     
Verksamhetsresultat  -643 388  781 108 
     
Resultat från finansiella poster     
Resultat från andelar i koncernföretag  -29 561  0 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  -2 907  4 649 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 453  -3 527 
Summa resultat från finansiella investeringar  -33 921  1 122 
     
Resultat efter finansiella poster  -677 309  782 230 
     
     
Årets resultat  -677 309  782 230 
     
     
     
     
Förändring av ändmålsbestämda medel     
Årets resultat enligt resultaträkningen  -677 309  782 230 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år  0  0 
Ändamålsbestämning av medel  0  0 
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital  -677 309  782 230 
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BALANSRÄKNING 
 
 2019-12-31  2018-12-31 

 Not    
TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer 5 101 403  148 211 
     
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 6 220 439  250 000 
     
     
Summa anläggningstillgångar  321 842  398 211 
     
Omsättningstillgångar     
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  726 491  578 840 
Övriga fordringar  258 428  114 597 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 291 378  241 099 
Summa kortfristiga fordringar  1 276 296  934 536§§ 
     
     
Kassa och bank     
Kassa och bank  2 020 548  2 353 841 
Summa kassa och bank  2 020 548  2 353 841 
     
Summa omsättningstillgångar  3 296 844  3 288 377 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  3 618 687  3 686 588 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

 
Balanserat 

resultat 
Ändamålsbestämda 

medel 
Årets 

resultat 
Totalt eget 

kapital 
Ingående balans 1 953 258 0 -782 230 2 735 488 
Ändamålsbestämt av givaren  0   
Ändamålsbestämt av 
årsstämman     
Omföring av föregående års 
resultat -782 230  782 230  
     
Årets resultat  0 -677 309 -677 309 
Utgående balans 2 735 488 0 -677 309 2 058 179 

 
  

BALANSRÄKNING 
 
 2019-12-31  2018-12-31 

 Not    
EGET KAPITAL OCH SKULDER                  
     
Eget kapital     
     
Bundet eget kapital     
Ändamålsbestämda medel  0  0 
Balanserat resultat  2 735 488  1 953 258 
Årets resultat  -677 309  782 230 
Summa eget kapital  2 058 179  2 735 488 
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  639 689  350 800 
Aktuell skatteskuld  36 467  22 129 
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag  260 337  0 
Övriga skulder  164 536  228 344 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 459 478  349 827 
Summa kortfristiga skulder  1 560 508  951 100 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 618 687   3 686 588 
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NOTER 
Not 1 Redovisning och värderingsprinciper 
Riksförbundet Unga Musikanters redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen, 
BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning. 
 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Riksförbundet Unga Musikanter erhållit eller kommer att 
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. 
Intäkter värderas, om ingen annat anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker. 
 
Medlemsavgifter  
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Riksförbundet Unga Musikanter. Medlemsavgifter 
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 
 
Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken Riksförbundet Unga Musikanter tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde 
utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten 
erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en 
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett 
bidrag är det en gåva. 
 
Gåvor  
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som 
en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som Riksförbundet Unga 
Musikanter avser att stadigvarande bruka i verksamheten Riksförbundet Unga Musikanter redovisnings- och 
värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Endast det inflöde av ekonomiska fördelar 
som Riksförbundet Unga Musikanter erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. 
Intäkter värderas, om inget annat anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas. redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Verksamhetsintäkter redovisas som 
anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som huvudregel till 
verkligt värde. I de fall Riksförbundet Unga Musikanter lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas 
gåvans värde med ersättningen.  
 
Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som 
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhålls för att täcka vissa kostnader (t ex 
för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad som bidraget är avsett att täcka. Bidrag 
som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det 
verkliga värdet av den tillgång som Riksförbundet Unga Musikanter fått eller kommer att få. 
 
Nettoomsättning 
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.  
 
Övriga intäkter 
Övriga intäkter redovisas normalt vid erhållandet av intäkten. Gäller intäkten hyror redovisas intäkten linjärt 
över hyrestiden. Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen. Om en del av en lokal hyrs 
ut redovisas hyresintäkten som en övrig intäkt om det inte hör till organisationens huvudsyssla att hyra ut 
lokaler. Ett annat exempel kan vara en realisationsvinst vid försäljning av en fastighet. I det fall övriga intäkter 
förekommer beskrivs när dessa har redovisats och hur värdet har fastställts.    
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Verksamhetskostnader  
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, och administrationskostnader. 
 
Ändamålskostnader  
Ändamålskostnader består av kostnader som tillhör förbundets ideella och medlemsverksamhet, så som 
förbundsstämma, MusikRUM, förbundsstyrelse, lokalt föreningsstöd, del av personalkostnader, Landslaget i 
Blåsmusik och olika utbildningar mm. 
 
Administrationskostnader  
Administrationskostnader består av bland annat webb- och IT-tjänster, del av personalkostnader och 
hyreskostnader. 
 
Leasing  
Samtliga av Riksförbundet Unga Musikanter operationella och finansiella leasingavtal kostnadsförs löpande 
(linjärt) över leasingperioden (inkl. första förhöjd hyra).  
 
Ersättningar till anställda 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att  
de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas 
en kostnad det år pensionen tjänas in. 
 
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 
enligt plan och nedskrivningar. Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat 
anskaffningsvärdet. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande 
avskrivningstider tillämpas: 
 
       Antal år 
 
Inventarier, verktyg och maskiner    3–5 
 
Finansiella tillgångar 
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta 
transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta 
värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
 
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till 
anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivning. Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en 
värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive 
vid nedskrivningsprövning. 
 
Ändamålsbestämda medel 
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra  
Ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital. 
 
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag 
När Riksförbundet Unga Musikanter fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd och 
meddelat mottagaren men  
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig och/eller långfristig skuld.  
 
Eventualförpliktelser 
Riksförbundet Unga Musikanter lämnar upplysning om en eventuell eventualförpliktelse när Riksförbundet 
Unga Musikanter har en möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast att 
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom Riksförbundet Unga 
Musikanter.  
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Not 2 Insamlade medel 2019-12-31  2018-12-31 
 Statliga bidrag    
 MUCF  4 724 788  4 922 205 
 Arvsfonden 1 682 908   
 Övriga bidrag 163 697  86 968 
 Summa 6 571 393  5 009 173 
     
 Kommunala bidrag 250 000  270 000 
 Andra organisationer 321 705  128 984 
 Externa stiftelser och fonder 565 033  116 250 
 Summa insamlade medel 7 708 131  5 524 407 
     
     
Not 3 Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden 

till styrelsen 
2019-12-31  2018-12-31 

 Medeltalet anställda 12.   5.     

 
Medeltalet anställda bygger på av föreningen betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid    

 Varav män 3  1 
 Varav kvinnor 9  4 
     

 
Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare    

 Styrelseledamöter 10  10 

 
Generalsekreterare/kanslichef/verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare 1   

 Varav män 4  6 
 Varav kvinnor 7  4 
     
 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader    
 Löner och andra ersättningar:    
 Styrelse och generalsekreterare 1 122 285  298 794 
 Övriga anställda 2 344 822  1 953 864 
 Totalt löner och ersättningar 3 467 107  2 252 658 
 Sociala kostnader 1 040 693  768 617 
 (varav pensionskostnader exkl löneskatt) (157 157)  (94 934) 
 Summa 4 507 800  3 021 275 
     
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader har ökat under 2019 dock så är 1 872 172 kr finansierat av 
extern finansierade projekt eller som köpta tjänster av de distrikt som har distriktskonsulent. 
Gällande raden Styrelse och generalsekreterare är hela ledningsgruppen (förbundsordförande, 
generalsekreterare och biträdande generalsekreterare) inräknad för året då både generalsekreterare och 
biträdande generalsekreterare har varit föräldralediga i olika procent och omgångar. 
Av pensionskostnaderna avser 53 tkr Riksförbundet Unga Musikanters styrelse och generalsekreterare.  
Utöver anställd personal så betalas arvoden ut i förbundets olika projekt. Förbundet administrerar även 
arvoden åt förbundets distrikt, vilka kostnadsförs under sålda tjänster. Förbundets ordförande är arvoderad 
samt mottar en ansvarspeng. I övrigt sker arbete ideellt runt om i förbundet och på alla styrelseposter.   
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Not 4 Leasing 2019-12-31  2018-12-31 
 RUM leasar lokal, portomaskiner och skrivare.    
     
 Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 996 000  780 062 
 Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande    
     
 Inom 1 år 3 120 248  780 000  
 2-5 år 0  3 120 248 
     
 Intäktsförda leasingintäkter uppgår till 531 596  617 032 
 Framtida leasingintäkter förfaller enligt följande    
     
 Inom 1 år 531 596  617 032 
 2-5 år    
     
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2019-12-31  2018-12-31 
     
 Ingående anskaffningsvärde  821 000   733 096 
 Inköp 0  166 480 
 Försäljningar/utrangeringar 0  -78 576 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 821 000  821 000 
 Ingående ack avskrivningar - 672 789  - 677 395 
 Omklassificeringar -256  4 003 
 Försäljningar/utrangeringar 0  74 427 
 Årets avskrivningar -46 552  -73 824 
 Utgående ack avskrivningar -719 597  -672 789 
     
 Utgående redovisat värde 101 403  148 211 
     
Not 6 Andelar i koncernföretag 2019-12-31  2018-12-31 
 Ingående anskaffningsvärde  400 000   400 000 
 Förvärv    
 Försäljningar    
 Utgående anskaffningsvärde  400 000   400 000 
     
 Ingående ackumulerade nedskrivningar - 150 000  -150 000 
 Årets nedskrivning -29 696  0 
 Utgående ackumulerade nedskrivningar -179 561  0 
 Utgående redovisat resultat 220 439   250 000 
 
 
Specifikation av organisationens  aktier i 
dotterföretag Antal andelar Andelar i % 

Redovisat 
värde   

Redovisat 
värde 

   2019-12-31  2018-12-31 
CoW, Club on Web,  
556491-8638, Stockholm  30 000 100 220 439  250 000 
      
Resultat   -23 598  -20 418 
Eget kapital   220 439  237 037 
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Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019-12-31  2018-12-31 
     
 Förutbetalda hyror 159 301  156 909 
 Upplupna intäkter 0  0 
 Övriga poster 88 077  84 190 
 Summa 247 378  241 099 
     
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019-12-31  2018-12-31 
     
 Övriga poster 326 311  125 000 
 Semesterlöner 101 329  171 075 
 Upplupna sociala avgifter 31 838  53 752 
 Summa 459 478  349 827 
     
Not 9 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag 2019-12-31  2018-12-31 
 Skuld till Allmänna arvsfonden  260 337  0 
 Summa 260 337  0 
     
Not 10 Definition av nyckeltal    
     
 Soliditet    
 Justerat eget kapital i procent av balansomslutning    
     
 Avkastning på eget kapital    
 Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital 
     
 Avkastning på totalt kapital    
 Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning 
     
 Kassalikviditet    
 Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder 
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