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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Beskrivning av verksamheten och 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. RUM 
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. 

Förbundets säte är i Stockholm. 

Finansiering 
Förbundets huvudsakliga finansieringskällor är statsbidrag, insamling genom gåvor och donationer 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 2021 på 1,84 miljoner (1,96 miljoner efter extra tilldelning 2020) 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 2021 fick RUM 3,68 miljoner (3,91 miljoner efter extra tilldelning 2020) kronor för 
denna del. Även under 2021 fick statsbidragsmedel överföras till nästkommande verksamhetsår (2022) och 
RUM har överfört 400 000 kr till 2022. 

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. 

8 februari 2021 beviljades RUM 90-konto och den 26 april 2021 beviljades medlemskap i Giva Sverige. Under 
året påbörjades insamlingsarbetet intensifieras, vilket resulterat i intäkter på 418 944 kr. 

I övrigt finansierar verksamheterna sig själva genom deltagaravgifter, samhällsbidrag och gåvor till 
exempelvis MusikRUM, RUM:s Blåslandslag och RUM:s Stråklandslag. I verksamhetsberättelsen för 2021 
framgår hur RUM har använt de intjänade medlen för att uppfylla förbundets ändamål. 

Förbundet tar också ut en distriktsavgift från distrikten för ett flertal centrala tjänster.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Precis som 2020 har 2021 varit präglat av rådande pandemi. RUM har ekonomiskt klarat sig relativt väl under 
pandemin då våra kostsamma aktiviteter under 2021 kunde avbokas, ställas in och ställas om utan att 
organisationen förlorade pengar på detta. Det vi inte kunnat påverka är kostnader för befintlig personal, vi 
har inte permitterat några anställda utan har istället ställt om till digital verksamhet samt verksamhets-
utvecklande arbetsuppgifter vi tror kommer att ge utdelning i kvalitet och ekonomi i framtiden. Störst 
påverkan har pandemin haft på vår lokala verksamhet och på barn och ungas tillgång till en meningsfull 
fritid. RUM har kämpat hårt med att skapa alternativa mötesplatser för barn och unga och för att ställa om 
verksamhet snarare än att ställa in. Vi ser dock att pandemiåren kraftigt har påverkat våra medlemsantal och 
att detta i förlängningen kommer att kunna påverka både vår ekonomi men allra allvarligast barn och ungas 
möte med musiken som ett verktyg för att växa och utvecklas. 
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Vidare påverkades årets intäkter och kostnader av Arvsfondsprojektet Nexus, där RUM under året haft en 
halvtidstjänst men sköter all ekonomi för hela projektet som totalt består av 2,5 tjänst.  

Händelser efter årets slut 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor har för 2022 beslutat att bevilja RUM drygt 5,2 miljoner 
konor i statsbidrag varav drygt 3,4 miljoner kronor till stöd för den lokala verksamheten. I mars 2022 kom ett 
tillskott om dryg 1 miljon kr i statsbidrag, varav knapp 675 000 kr till den lokala verksamheten. 

Medlemmar 
Pandemin har gjort det fortsatt svårt att rekrytera nya medlemmar och att behålla redan befintliga 
medlemmar. Befintliga medlemmar har haft svårt att bekräfta medlemskap i sina föreningar då många 
större föreningar fortsatt valt att arbeta med papperslistor. RUM arbetar med att få så många föreningar som 
möjligt att använda sig av onlineanmälan av medlemskap istället för papperslistor. Under 2021 genomfördes 
ett kvalitetsstärkande arbete som ska genomsyra hela organisationen för att vända den här trenden under 
åren som följer. Arbetet består i att kvalitetssäkra arbetet med medlemsrekrytering. 

Våra ideella ledare är vår styrka och de som skapar vår verksamhet. Tillsammans bidrar de med tusentals 
oavlönade arbetade timmar inom förbundet. 

Hållbarhetsupplysningar 
Vi på RUM strävar alltid efter att arbeta hållbart. I vårt arbete försöker vi att fatta beslut som påverkar vår 
miljö och vårt klimat negativt så lite som möjligt. Vi rekryterar normkritiskt och kompetensbaserat, har 
kollektivavtal tecknat med Unionen och Fremia samt fackligt förtroendevalda som samverkar regelbundet 
med arbetsgivaren. RUM:s personal kompetensutvecklas årligen via både korta utbildningar på några 
timmar upp till utbildningar på flera dagar.  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. Under 2021 har organisationen arbetat fullt hemifrån vilket har fungerat väl. 

Som barn- och ungdomsorganisation har RUM nolltolerans kring tobak, alkohol och droger i verksamheten. 
RUM ska inte sälja reklam till förmån för alkohol- och tobaksprodukter, inte heller ta emot sponsring mot 
villkor att en viss firma eller varumärke som är starkt förknippad med alkohol- eller tobaksprodukter ska 
exponeras. 

Framtida utveckling 
Under 2022 intensifieras arbetet med föreningsutveckling, distriktsutveckling och organisationsutveckling 
med fokus på finansieringsstrukturer, ledarskap, värdegrund och rekryteringsfrågor. Arbetet med 
kvalitetssäkring av utbildningar, läger och annan typ av verksamhet kommer att utvecklas ytterligare under 
året särskilt genom projektet TryggaRUM. RUM satsar dessutom kraftigt på insamlingsarbete för att kunna 
säkra framtida finansiering. 

Resultat och ställning 
Året går med ett litet överskott, vilket är RUM:s målsättning. Denna målsättning kommer från 
verksamhetsidén om att medlen ska används till verksamheten. 
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 2021 2020 2019 2018 2017 
Totalt antal medlemmar 17 967 22 951 28 419  32 260 34 110 
Bidragsberättigade medlemmar 16 731 20 449 26 846  30 789 34 110 
Bidragsgrundande föreningar 257 278 298  303 309 
      
Resultat och ställning      
Intäkt- och kostnadsanalys (Tkr)      
Verksamhetens intäkter 11 876 10 400 12 117 11 107 10 905 
Verksamhetens kostnader -11 831 -10 336 -12 761 -10 326 -10 810 
Resultat från finansiella instrument 1 -28 -34 1 -153 
Årets resultat 46 37 -677 782 -58 
      
Ekonomisk ställning (Tkr)      
Balansomslutning 4 022 4 413  3 619 3 687 2 952 
Soliditet 53 47 57 74 66 
Eget kapital 2 141 2 094 2 058 2 735 1 953 
      

Definitioner 
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder. 
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala 
tillgångar i balansräkningen). 
Balansomslutning – Summan av föreningens tillgångar 
      
      
      

Förbundsstyrelsens förslag till resultatdisposition 
      
Årets resultat 46 464     
      
Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat disponeras enligt följande: 
Balanserat resultat 46 464     
      
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter. 

 

  

Assently: 758f2951b1f995c7e56dced87806783cfeea477a4d76be85db21eb11aa40cda22e88148e8d10c86d73f48c87d25e6f378cbd6500fd4c4658c8185010916affb4



 
 

 RUM – Riksförbundet Unga Musikanter  
 Slupskjulsvägen 34 | 111 49 Stockholm | Tel: 0771 – 91 91 40  
 Epost: info@rum.se | Web: rum.se | Bg: 5854–3661 | Org.nr: 822001–3646 5 (13) 

RESULTATRÄKNING  2021-01-01 2020-01-01 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 
    
Verksamhetsintäkter    
Medlemsavgifter  1 190 078 1 166 684 
Gåvor 2 5 000  143 627  
Bidrag 2 7 941 833 6 782 870 
Nettoomsättning  1 766 960  1 566 076 
Övriga intäkter  972 283 740 799 
Summa verksamhetsintäkter  11 876 154 10 400 057 
    
    
Verksamhetskostnader    
Ändamålskostnader  -8 852 541 -7 831 023 
Administrationskostnader  -2 978 253  -2 504 838 
Summa verksamhetskostnader  -11 830 794 -10 335 861 
    
    
Verksamhetsresultat  45 360 64 196 
    
Resultat från finansiella poster    
Resultat från andelar i koncernföretag  2 234 -24 439 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 130 -3 064 
Summa resultat från finansiella investeringar  1 104 -27 503 
    
Resultat efter finansiella poster  46 464 36 693 
    
    
Årets resultat  46 464 36 693 
    
    
    
    
Förändring av ändmålsbestämda medel    
Årets resultat enligt resultaträkningen  46 464 36 693 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år  0 0 
Ändamålsbestämning av medel  0 0 
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital  46 464 36 693 
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BALANSRÄKNING  2021-12-31 2020-12-31 

 Not   
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer 5 87 006 98 270 
    
Summa anläggningstillgångar  87 006 98 270 
    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  148 078 992 102 
Övriga fordringar  28 920 66 189 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 270 969 222 726 
Summa kortfristiga fordringar  447 967 1 281 017 
    
    
Kassa och bank    
Kassa och bank  3 486 957 3 033 664 
Summa kassa och bank  3 486 957 3 033 664 
    
Summa omsättningstillgångar  3 934 924 4 314 681 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  4 021 930 4 412 951 
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BALANSRÄKNING  2021-12-31 2020-12-31 

 Not   
EGET KAPITAL OCH SKULDER                
    
Eget kapital    
    
Bundet eget kapital    
Ändamålsbestämda medel  0 0 
Balanserat resultat  2 094 872 2 058 179 
Årets resultat  46 464 36 693 
Summa eget kapital  2 141 337 2 094 872 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  315 184 274 874 
Aktuell skatteskuld  0 42 032 
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag 7 1 036 825 1 138 718 
Övriga skulder  221 921 226 374  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 306 663  636 081 
Summa kortfristiga skulder  1 880 593 2 318 079 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 021 930  4 412 951  

 

 

 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL     
 Balanserat 

resultat 
Ändamålsbestämda 
medel 

Årets 
resultat 

Totalt eget 
kapital 

Ingående balans 2 058 179  36 693 2 094 872 
Ändamålsbestämt av givaren     
Ändamålsbestämt av årsstämman     
Omföring av föregående års resultat 36 693  -36 693  
     
Årets resultat   46 464 46 464 
Utgående balans 2 094 872 0 46 464 2 141 337 
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NOTER 
Not 1 Redovisning och värderingsprinciper 
RUM - Riksförbundet Unga Musikanters redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning. 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 

Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som RUM - 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 
Omfattar inbetalningar för medlemskap i RUM - Riksförbundet Unga Musikanter. Medlemsavgifter 
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 
 

Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken RUM - 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 RUM - 
Riksförbundet Unga Musikanter avser att stadigvarande bruka i verksamheten RUM - Riksförbundet Unga 
Musikanter redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Endast det 
inflöde av ekonomiska fördelar som RUM - 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 RUM - 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 RUM - Riksförbundet Unga Musikanter fått eller 
kommer att få. 
 

Nettoomsättning 
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. 
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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. 
 

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, RUM:s 
Blåslandslag, RUM:s Stråklandslag och olika utbildningar mm. 
 

Administrationskostnader 
Administrationskostnader består av bland annat webb- och IT-tjänster, del av personalkostnader och 
hyreskostnader. 
 

Leasing 
Samtliga av RUM - 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. 
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Ändamålsbestämda medel 
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
Ändamålsbestämda medel. Se även Eget kapitalrapporten, tabellen Förändring av eget kapital. 
 

Skuld erhållna, ej nyttjade bidrag 
När organisationens namn erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld. 
 

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag 
När RUM - 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 
RUM - Riksförbundet Unga Musikanter lämnar upplysning om en eventuell eventualförpliktelse när RUM -
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 RUM - 
Riksförbundet Unga Musikanter. 
    

Not 2 Insamlade medel 2021 2020 
 Gåvor som redovisats i resultaträkningen   
 Insamlade medel   
 Andra organisationer 5 000 143 627 
 Summa 5 000 143 627 
    
 Bidrag som redovisats som intäkt   
 Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)   
 Andra organisationer 143 944 104 315  
 Externa stiftelser och fonder 270 000 69 488 
 Summa 413 944 173 803 
    
 Statliga bidrag   
 MUCF  5 918 370 5 091 399 
 Arvsfonden 1 609 519 1 517 668 
 Summa 7 527 889 6 609 067 
    
 Totala insamlade medel består av följande   
 Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 5 000 143 627 
 Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt 413 944 173 803 
 Summa insamlade medel 418 944 317 430 
    
Både MUCF och Arvsfonden har beviljat och betalat ut större bidrag för året 2021 än vad som redovisas 
som en intäkt för 2021, 400 000 kr av MUCF har förts vidare till 2022 och 446 824,82 kr av Allmänna 
arvsfonden har förts vidare till 2022, detta syns i not 7, Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag. Där ingår också 
150 000 kr som RUM fått från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond för verksamhet som inte blivit av 
under 2020 och 2021 pga. pandemin och därför fått föras vidare till nästa år. 
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Not 3 
Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden till 
styrelsen 2021 2020 

 Medeltalet anställda 10 9 

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

 Varav män 2 2 
 Varav kvinnor 8 7 
    
Totalt har organisationen under året haft 10 personer anställda varav 2 män och 8 kvinnor.  
Medeltalet visar hur många motsvarande heltidstjänster organisationen haft. 
 
 Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
 Styrelseledamöter 9 10 

 
Generalsekreterare/kanslichef/verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare 2 2 

 Totalt antal ledande befattningshavare 11 12 
 Varav män 4 2 
 Varav kvinnor 7 10 
    
 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   
 Löner och andra ersättningar:   
 Styrelse och generalsekreterare 922 942 887 808 
 Övriga anställda 2 565 053  2 334 439  
 Totalt löner och ersättningar 3 487 995 3 222 247 
 Sociala kostnader 1 248 441 972 548 
 (varav pensionskostnader exkl löneskatt) (203 934) (173 260) 
 Summa 4 736 436 4 194 795 
    
I antalet styrelseledamöter räknas även styrelsen suppleanter in. 
Gällande raden styrelse och generalsekreterare är hela ledningsgruppen (förbundsordförande, general-
sekreterare och biträdande generalsekreterare) inräknad. Av pensionskostnaderna avser 53 tkr RUM - 
Riksförbundet Unga Musikanters ledningsgrupp. 
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 mottar en ansvarspeng, 3967/mån 2021. I övrigt sker arbete ideellt runt om i 
förbundet och på alla styrelseposter. 
    

Not 4 Leasing 2021 2020 
 RUM leasar lokal, portomaskiner och skrivare.   
    
 Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 1 141 799 2 534 844 
 Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande   
 Inom 1 år 917 714 809 748 
 2–5 år 960 636 1 725 096 
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 Intäktsförda leasingintäkter uppgår till 709 411 2 118 923 
 Framtida leasingintäkter förfaller enligt följande   
 Inom 1 år 738 721 675 801 
 2–5 år 738 721 1 443 122 
    

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31 
 Ingående anskaffningsvärde  254 261  821 000 
 Inköp 26 724 46 501 
 Försäljningar/utrangeringar  -613 240 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 280 985 254 261 
    
 Ingående ack avskrivningar -155 991 -719 597 
 Försäljningar/utrangeringar  617 653 
 Årets avskrivningar -37 988 -54 047 
 Utgående ack avskrivningar -193 979 -155 991 
 Utgående redovisat värde 87 006 98 207 
    

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021-12-31 2020-12-31 
 Förutbetalda hyror 244 067 198 817 
 Övriga poster 26 902 22 919 
 Summa 270 969 222 726 
    

Not 7 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag 2021-12-31 2020-12-31 
 MUCF 400 000 790 000 
 Skuld till Allmänna arvsfonden  446 825 198 718 
 Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond 150 000 150 000 
 Oscar och Maria Ekmans Donationsfond 40 000 - 
 Summa 1 036 825 1 138 718 
    

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31 
 Övriga poster 117 905 291 838 
 Semesterlöner 143 607 261 941 
 Upplupna sociala avgifter på semesterlön 45 121 82 302 
 Summa 306 633 636 081 
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