si d a ( t r e v ap e n ) , st o c k h o l m
FOTO : Sten Jansin
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Det stora kontoret med resurser och
erfarenhet, men med det lilla kontorets spontana,
flexibla och engagerade sätt att arbeta”

Koncernbalansräkning

06-12-31

05-12-31

500 000
1 713 244
5 778 784
6 254 482

500 000
2 963 163
3 911 012
3 117 852

14 246 510

10 492 027

Avsättningar
Avsättning för skatter

3 709 711

4 385 237

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

317 063
969 708
1 871 501
2 373 085
4 158 190

1 130 000
1 165 468
0
2 035 977
3 055 677

Summa kortfristiga skulder

9 689 547

7 387 122

27 645 768

22 264 386

1 500 000
0

1 500 000
0

Brunnberg & Forshed | Verksamhetsberättelse 2006

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital ( 5 000 aktier )
Bundna reserver
Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Nyckeltal
2006
62 966 648 kr

2005
51 468 852 kr

8 741 643 kr
14 %

4 541 487 kr
9%

Nettomarginal
Balansomslutning
Aktiekapital

14 %
27 645 768 kr
500 000 kr

9%
22 264 386 kr
500 000 kr

Antal aktier
Eget kapital

5 000 st
14 246 510 kr

5 000 st
10 492 027 kr

62 %
32 %
52 %

43 %
20 %
47 %

258 %

279 %

Omsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

l e d n i n g s g r u pp e n , f r v ä n st e r : L u d m i l l a La r ss o n , B e n g t H e l l st r ö m VD , S ö r e n E r ikss o n , Ha n s B e r g st r ö m , Ma r ia F ä n g e , G e r d O l a u ss o n e k o n o m i c h e f
FOTO : Martin Beskow

Avkastning eget kapital
Avkastning totalt kapital
Soliditet
Kassalikviditet
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Brunnberg & Forshed har sina rötter i Curmans Arkitektkontor, som
var ett av 50- och 60-talens flitigast anlitade kontor för bostadsplanering.
Kontoret ritade bl a bostadsområden i Gävle, Örebro, Stockholm och
Västerås. Dessutom arbetade man med flera stora och komplicerade
översiktsplaner. Exempel finns i Oxelösund, Luleå, Väsby och
Upplands Bro.
1978 bildades Brunnberggruppen Arkitekter AB, som 1988 bytte namn
s : t e r iks o m r å d e t , st o c k h o l m
Åke E:son Lindman

FOTO :

till Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB.
Under 70-talet ersattes de stora flerbostadsprojekten av
småhusgrupper runt om i landet. Under denna period ritade kontoret
bl a Grimsta By i Väsby, som en protest mot 60-talets storskalighet och
enformighet.
80-talet präglades av en stark utveckling och breddning av vår
kompetens. Kontoret växte från 20 till drygt 90 personer och fick många
uppdrag inom kontors- och industrisektorn. Exempel på sådana projekt
är Marabou- och Astra-projekten.
Lika kraftig som uppgången varit på 80-talet, lika dramatisk blev

nedgången under 90-talet, viket givetvis satte sina spår även i vårt
företag. Tack vare vår bredd och våra stora bostadsprojekt klarade vi oss
dock ovanligt länge från nedskärningar, men under åren 1992–1993 var
kontoret ändå tvunget att dra ner sin verksamhet till 25 anställda.
Ungefär samtidigt, när krisen såg som djupast ut, fick kontoret en
inbjudan att rita parallellskisser till S:t Eriksområdet i Stockholm. HSB
var byggherre, som med 80-talets slarviga byggande i färskt minne nu
ville satsa på enkla men gediget byggda hus. S:t Eriksområdet kom att
bli en milstolpe för kontoret när det gäller högkvalitativt byggande.
Sedan början av 80-talet har kontoret deltagit i flera bomässor: BO 80
i Gävle, BO 85 i Upplands Väsby, BO 93 Nybodahöjden, BO 02 Hammarby

Brunnberg & Forshed
arkitektkontor Ab
1950 –2006

ska n d ias h u v u d k o n t o r , k u n g s h o l m e n

h u v u d k o n t o r åt t e l e k o m f ö r e ta g e t 3 , k u n g s h o l m e n
FOTO : Åke E:son Lindman

Sjöstad och BO 06 i Tensta.
Vi arbetar med projekt inför Bo10, nästa bostadsutställning som
kommer att äga rum i Stockholm.
För närvarande är drygt 70 personer verksamma på kontoret. Aktuella
projekt sträcker sig från Tre Vapen, fd Konstfack, Skandias huvudkontor i
Stockholm, och ett drygt 30-tal bostadsprojekt bland annat i Stockholm,
Göteborg, Linköping, Nyköping, Västerås och Lomma.
År 2004 erhöll vi Sveriges Arkitekters planpris för Lomma hamns
stadsplan.
Brunnberg & Forshed står på en stadig grund av humanistiskt
byggande. Det är viktigt för oss att delta i och hålla diskussionen om
den goda bostaden vid liv och det goda byggandet över huvud taget.
Det är också viktigt för oss att säkra och föra vidare den kunskap och
erfarenhet vi samlat på oss under åren. Därför arbetar vi efter modellen
att tre generationer ska finnas representerade i ledningen av företaget,
den äldre och erfarnare, den drivande, och den yngre som är på tillväxt.
Den modellen infördes på 80-talet när Sören Eriksson, Bengt Hellström
och Hans Bergström kom in som delägare. Idag representeras den yngre
generationen i ledningsgruppen av Ludmilla Larsson och Maria Fänge.
Samtidigt finns våra två nestorer, Håkan Brunnberg och Kjell Forshed,
fortfarande kvar som aktiva i företaget.
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Medarbetare . . . . . . . . 4
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Organisation . . . . . . . . 7
Verksamheten i siffror . . . . . . . . 8
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året som gått

Året som gått har på alla sätt varit ett framgångsrikt år för Brunnberg
& Forshed. Konjunkturen har varit stark och byggandet har slagit alla
rekord. Resultatet för 2006 blev 14 procent, något bättre än budget.

För 2007 har vi budgeterat med en rörelsemarginal på dryga 10 procent, med fortsatt stort
utrymme för interna satsningar, inte minst kompetensutveckling.
Att delta i arkitekttävlingar är, förutom själva tävlingsmomentet, en form av kompetens
utveckling. Vi har i år medverkat i sammanlagt tolv tävlingar.
En annan och minst lika viktig intern satsning under året har varit den bostadsunder
sökning av ett kvarter i Filmstaden i Råsunda som vi genomfört tillsammans med Ola
Nylander, arkitekt och professor vid Chalmers Tekniska högskola. Kvarteret är det första i en
ny stadsdel i Solna. I undersökningen har de boende tillfrågats om områdets boendekvaliteter.
Resultatet har nu sammanställts i en rapport.
Att följa upp genomförda projekt och samla erfarenheterna i rapporter, har blivit något av
Brunnberg & Forsheds signum och ett viktigt inslag i vår kunskapsöverföring och utveckling.
Ett intressant inslag i årets bostadsproduktion var bostadsmässan i förorten Tensta utanför
Stockholm, där vi deltog med sex individuella egna hem åt Folkhem, en småskalig bebyggelse
bland miljonprogrammets hus.
Idag utgör våra bostadsprojekt 40 procent av kontorets uppdrag. Mestadels handlar det om
centralt belägna bostadsrättsprojekt i större kommuner. Ett av de genomförda projekten, Mitt
i City i centrala Karlstad, med bostäder ovanpå en ny galleria, tilldelades ”Byggnadsnämndens
pris 2006” i Karlstads kommun.
En annan viktig del av verksamheten, som även den utgör 40 procent, är våra kontors
projekt. Aktuella exempel inom den här kategorin är om- och nybyggnaden av Tre Vapen
på Valhallavägen (fd Konstfack) åt Akademiska Hus, och Skandias nya huvudkontor längs
Lindhagensgatan på västra Kungsholmen åt Skanska Fastigheter. Dessa projekt är för
närvarande våra två största uppdrag.
Vi har fått uppdraget att utreda möjligheten att placera två bussterminaler centralt i
Stockholm. Den ena med kontor och bostäder ovanpå och belägen i Hammarby Sjöstad. Den
andra planeras att ligga under Kristinebergs idrottsplan med angränsande kontor och bostäder.
Resterande 20 procent utgörs av planuppdrag. Planuppdragen med tillhörande gestalt
ningsfrågor har alltid varit företagets nerv och grunden till många lyckade projekt. Dessa
inleds ofta av ett parallellt uppdrag eller inbjuden tävling. Lomma hamn utanför Malmö är ett
sådant uppdrag som idag kommit en bit på väg och där kvarteren börjat ta form. Ytterligare
ett exempel är det blivande bostadsområdet Balingsnäs i Huddinge, som var resultatet av en
inbjuden tävling. Totalt kommer området att inrymma 170 bostäder samt en förskola.
Under året har kontoret uppmärksammats internationellt genom att Kjell Forshed blev
inbjuden till The Congress for the New Urbanism i USA för att delta som juryledamot i deras
Charter Awards. En utnämning av goda exempel på stadsbyggnadsprojekt runt om i världen.
Detta följdes nyligen upp av en medverkan på seminariedagar i Philadelphia, där Kjell höll en
föreläsning om projekt från vår verksamhet.
Inredningsuppdragen, slutligen, sker ofta i anslutning till våra kontorsprojekt. Men vi har
också en stor del hyresgästanpassningar och andra direkta inredningsuppdrag.
Vi ser fram emot 2007 med stor tillförsikt. Byggandet ser stabilt ut. Risker finns med
skenande byggkostnader vilket vi måste vara uppmärksamma på. I detta sammanhang kan
nämnas att vi arbetar med NCC:s industriella byggande i ett flertal bostadsprojekt, vilket är ett
led i att hitta rationella och industriella lösningar.
Avslutningsvis vill vi tacka alla inom företaget för en gedigen insats under 2006. Målet är
att vi gemensamt ska utveckla verksamheten i en positiv riktning och att vi kan leva upp till
beskrivningen av Brunnberg & Forshed som ”det stora kontoret med resurser och erfarenhet,
men med det lilla kontorets spontana, flexibla och engagerade sätt att arbeta”. Det är vad vi
vill vara och det är den bild av oss som vi vill att våra kunder ska ha.
Stockholm maj 2007

Bengt Hellström, VD



verksamhetsområden



Plan

projekt 2006
Skanörs Vångar
Bromsten, Stockholm
kv. Järinge, Tensta
Lomma hamn
Balingsnäs, Huddinge

Bostäder

projekt 2006
Hammarby Gård, Stockholm
Folkhem, ca 12 lgh
Svea Fanfar, Stockholm
Veidekke, ca 400 lgh
Norra Bantorget, Stockholm
Familjebostäder, ca 70 lgh
Väbeln, Stockholm
JM, ca 80 lgh
Lindhagensterrassen,
Stockholm
Skanska, ca 400 lgh
Mitt i City, Karlstad
Peab, 72 lgh
Filmstaden, Solna
HSB, Skanska, ca 400 lgh

FOTO :

Åke E:son Lindman



Kontor/
kommersiella
lokaler

projekt 2006
Campus Gärdet, Stockholm
Tre Vapen, ca 50 000 m2
Om- och tillbyggnad åt
Akademiska Hus för
Naturvårdsverket
Skandias huvudkontor, Skanska,
Stockholm, 35 000 m2
Div utredningar åt SL
T ex Odenplan, Skanstull m fl
Lindhagensterrassen, ca 75 000 m2
Om- och tillbyggnad åt Skanska
Huvudkontor åt telekomföretaget 3,
SL, Inspecta, Stockholm

Inredning

projekt 2006
Teaterhögskolan åt
Akademiska Hus
Kontor åt Q-Med, Uppsala



medarbetare

Andreas Svensson
Arkitekt MSA

Reija Toivio
Arkitekt SAR/MSA, SAFA

Anita Hällerstam
Arkitekt MSA

Claes Sieurin
Arkitekt SAR/MSA

Anna-Kersti Palm
Arkitekt SAR/MSA

Björn Dahlberg
Arkitekt SAR/MSA

Bo Nilsson
Byggnadsingenjör

Ann Gustafsson
Ekonomiassistent

Ulrica Bengtsson
Arkitekt SAR/MSA

Ingemar Ed
Arkitekt MSA

Inger Lundmark
Redovisningsansvarig,
löneadministratör

Branko Vukmirovic
Arkitekt MSA

Britt-Marie Jansson
Arkitekt SAR/MSA
Bayerische Architekenkammer

Lars Jonsson
Arkitekt SAR/MSA
Mårten Danielsson
Arkitekt MSA, Webbmaster
Ulrica Pärsdotter
Arkitekt SAR/MSA

Leif Norgren
Byggnadsingenjör
Anna Markström
Arkitekt SAR/MSA
Anja Rönnmark
Karttekniker

Ingrid Moberg
Arkitekt SAR
Lena Högberg
Inredare
Olle Bäckström
Arkitekt MSA

Jacob Wranne
Arkitekt SAR/MSA
Christina Bodin Danielsson
Arkitekt SAR/MSA
tekn. licentiat Office Design
Ludmilla Larsson
Arkitekt MSA
Rikard Hedin
Arkitekt MSA
Olga Allpere Stintzing
Arkitekt SAR/MSA

Joacim Brunnberg
Vaktmästare, Rockstar
Caroline Jönsson
Arkitekt
Maria Fänge
Arkitekt MSA
Roger Westman
IT-ansvarig
Johanna Gill
Arkitekt SAR/MSA
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Anneli Wessman
Arkitekt MSA

Annika Jönsson
Arkitekt SAR

Hans Bergström
Arkitekt SAR/MSA

Fredrik Liljeström
Byggnadsingenjör

Gerd Olausson
Ekonomichef,
personalansvarig

Niclas Annerstedt
Byggnadsingenjör

Ann-Christin Ohlander
Arkitekt SAR/MSA
Johanna Hallgren
Arkitekt SAR/MSA
Marianne Ocklind
Arkitekt SAR/MSA
Staffan Corp
Arkitekt SAR/MSA
Ronnie Forsberg
Arkitekt SAR/MSA

Jonas Claeson
Arkitekt SAR/MSA
Marianne Jonsson
Byggnadsingenjör
Stefan Larsson Brink
Byggnadsingenjör
Åsa Sjöstrand
Arkitekt SAR/MSA

Kjell Forshed
Arkitekt SAR/MSA
Marie Gripenlöf
Arkitekt SIR/MSA
Mats Marnell
Arkitekt SAR/MSA
Alessandro M. Lucca
Arkitekt

Bengt Hellström
VD
Arkitekt SAR/MSA

Anna-Paula Andersson
Arkitekt SAR/MSA
Harri Lindqvist
Arkitekt SAR/MSA
Lars Backhans
Arkitekt SAR/MSA
Martin Bergman
Arkitekt SAR/MSA
Emma Håkansson
Arkitekt
Åsa Karlsson
Receptionist

Martin Beskow

Håkan Brunnberg
Arkitekt SAR/MSA
Lars Bergh
Arkitekt MSA/KKH
Monica Ståhlbrand
Arkitekt SAR/MSA
Monica Stone
Arkitekt SIR/MSA
Susanna Uhlin
Arkitekt SAR/MSA
Sören Eriksson
Arkitekt SAR/MSA



forskning & utveckling

Bostadsundersökning
• Stadsmässighet, vilka egenskaper måste finnas?
• Varierar bostadens kvalitet med boendekostnader?
• Vilka arkitektoniska kvalitéer är viktiga för de boende?

Forskning och utveckling är en viktig del av Brunnberg & Forshed
Arkitektkontor för att öka vår kunskap, stärka vår identitet, självkänsla
och kreativitet. Vår ambition är att varje projekt ska innehålla ett
moment av utveckling. Därför har vi redan från början satsat hårt och
mycket medvetet på utvecklingsarbete och utbildning i olika former.

Seminarierapport 2007
Ola Nylander och Maria Sandqvist

Kvarteret Kasematten färdigställdes 2004 och
är det första av sex kvarter som uppförs i Filmstaden, Solna. Under 2006 genomförde vi en
bostadsundersökning i kvarteret. Genom enkäter och intervjuer med de boende ville vi få svar
på frågorna: Stadsmässighet, vilka egenskaper
måste finnas? Varierar bostadens kvalitet
med boendekostnader? Vilka arkitektoniska
kvaliteter är viktiga för de boende? Resultatet
av undersökningen har nu sammanställts i en
rapport av Maria Fänge och Ola Nylander.

Hans Bergström är ledningsansvarig för FoU. För att säkra att FoU-projekten genomförs på
ett professionellt sätt anlitar vi professorn och arkitekten Ola Nylander, som organiserar,
driver och följer upp arbetet. Ola Nylander är verksam som professor på Chalmers
Tekniska högskola.
Under året har kontoret infört en s k utbildningslogg. Den är ett viktigt verktyg när det
gäller att ge medarbetarna möjlighet till individuell utveckling. Genom loggen får kontoret
en samlad bild av befintliga kompetenser, eventuella brister och, framför allt, önskemålen
om utveckling och utbildning. Utbildningsloggarna följs upp årsvis i samband med
utvecklingssamtalen.
Arkitektforum är en studieform som bygger på att medarbetarna föreslår ämnen för
djupstudier och bildar studiegrupper. Under 2006 har Stadsrumsgruppen bl a genomfört en
resa till Skåne, Jakriborg. Bostadsgruppen har haft ett flertal projektgenomgångar med Ola
Nylander för att analysera projektens kvaliteter, och gjort studiebesök. Kontorsgruppen har
gjort studiebesök, Inredning & Design har ordnat en intern designtävling och Teknikgruppen
har arbetat med byggnadsdetaljer och fördjupat sina kunskaper om byggnadsmaterial.
Kontoret är frikostigt med att erbjuda medarbetarna studieresor och studiebesök,
föreläsningar och seminarier. Som exempel har vi under 2006 gjort uppföljande studiebesök
till Östra Kvarnskogen i Sollentuna, besökt Sida i Konstfacks tidigare lokaler, samt gjort en
studieresa till Köpenhamn för att ta del av och låta oss inspireras av både äldre och modern
arkitektur.
Ungefär en gång i månaden bjuder vi in en extern föreläsare till kontoret. Exempelvis har
vi under 2006 haft föreläsningar inom ämnena fastighetsekonomi, sociologi och bostaden.
Att delta i tävlingar är ett sätt för arkitekter att vidga horisonterna och tänja gränserna.
Kontoret har deltagit i tolv tävlingar under 2006, bland annat i tävlingen om Stockholms
stadsbibliotek.
När det gäller forskning driver vi både externa och interna projekt. Ett exempel är de
uppföljningar vi gör av genomförda uppdrag, som ibland också resulterar i rapporter. Så
var fallet med Filmstaden där vi återvände till de färdiga bostadsområdena för att fråga de
boende hur de upplevde den arkitektoniska utformningen. Det här är ett område där vår
ambition är särskilt hög och som vi stolt berättar om. Erfarenheterna från uppföljningarna
tar vi självklart med oss i kommande uppdrag.

Rapporten ”84 lägenheter” är en
 ppföljning av Kv Djäknen i Linköping.
u
Båda rapporterna, ”Åtta små hus” och
”84 lägenheter”, finns att köpa hos 
Svensk Byggtjänst.

Inför Bo 2010 har vi arbetat i ett projekt tillsammans med sociologer och ekonomer
på temat ”Barn och ungdomars uppväxtmiljö”. Syftet med samarbetet är naturligtvis
ökad kunskap, men också förhoppningar om ett framtida erfarenhetsutbyte över
disciplingränserna.
Cad- och bildhanteringsprogrammen är oumbärliga arbetsverktyg för arkitekter.
Därför satsar vi stora resurser på att utveckla dessa och göra dem ännu mer effektiva och
”smarta”. Under året har vi genomfört stora satsningar på att utbilda alla i programvarorna
Indesign och Photoshop. Externa lärare har genomfört utbildningen. Våra inredare har
dessutom genomgått en fördjupad utbildning med inredning som fokus.
Sist men inte minst har vi seminarier/föreläsningar i konsten att handlägga och driva
projekt och projektering.

organisation



Brunnberg & Forshed leds av en styrelse med extern ordförande.
För styrningen av den operativa verksamheten finns en ledningsgrupp
bestående av de fem delägarna samt ekonomichefen. Samtliga delägare
är aktiva i projekten och har även rollen som uppdragsansvariga. De
flesta projekten leds dock av någon av de åtta uppdragsansvariga som
finns i företaget. De stöds av en stor grupp handläggare.
Kontoret har 65 anställda inom nedanstående discipliner

Arkitekter
Inredningsarkitekter
Byggnadsingenjörer
Ekonomi, IT och Administration
Vi har också följande specialkompetenser

Detaljplaner

Anna Paula Andersson, Planarkitekt SAR/MSA
Projekteringsledning

Olle Bäckström, Arkitekt MSA, certifierad kvalitetsansvarig enligt PBL
Sakkunnig tillgänglighet

Ann-Christine Ohlander, Arkitekt SAR/MSA, Jakob Wranne, Arkitekt SAR/MSA
Kontorsutformning, hälsa, miljö och arbetstillfredsställelse

Christina Bodin Danielsson, Arkitekt SAR/MSA, tekn. licentiat Office Design
Licentiatavhandling vid KTH, ”Office Environment, Health & Job Satisfaction”
Bild & Grafik

Mårten Danielsson, Webbmaster, Arkitekt MSA
Data & IT

Roger Westman
Styrelsen
Olof Hulthén, ordförande och extern
styrelseledamot
Bengt Hellström, VD, delägare 40 %
Sören Eriksson, delägare 40 %
Hans Bergström, delägare 10 %
Ludmilla Larsson, delägare 5 %
Maria Fänge, delägare 5 %
Staffan Corp, personalrepresentant
Ulrika Bengtsson, personalrepresentant
Gerd Olausson, sekreterare

VD Bengt Hellström

Ekonomichef Gerd Olausson
Delägare
Bengt Hellström
Arkitekt SAR/MSA
Sören Eriksson
Arkitekt SAR/MSA
Hans Bergström
Arkitekt SAR/MSA
Ludmilla Larsson Arkitekt MSA
Maria Fänge
Arkitekt SAR/MSA
Revisor
Carl Niring, Lindberg Grant Thornton

På Brunnberg & Forshed har vi ”vänt” på
organisationsträdet. I stället för att placera
ledningen överst och medarbetarna underst
som fotfolket, har vi vänt upp och ner på
hierarkin. För oss är det en intressant bild
som utmanar det vanliga sättet att se – en
känslomässig utmaning. Roten till ”vårt”
träd är traditionen och kunskapsbanken.
Det är grunden som kontorets verksamhet
vilar på. Växtkraften och växandet genereras
inifrån, från medarbetarna enskilt och
tillsammans.

verksamheten i siffror



Koncernresultaträkning

2006

2005

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

62 897 748
68 900

51 197 580
271 272

Summa intäkter

62 966 648

51 468 852

–8 636 882
–44 741 475

–8 039 083
–37 577 958

–846 648

–1 310 324

–54 225 005

–46 927 365

8 741 643

4 541 487

123 480
–36 427

49 537
–46 968

87 053

2 569

8 828 696

4 544 056

–2 574 214

–1 426 204

Årets resultat

6 254 482

3 117 852

Koncernbalansräkning

06-12-31

05-12-31

2 661 194

1 601 586

27 000

27 000

2 688 194

1 628 586

4 247 502
7 370 938
114 788

4 942 521
6 019 830
751 103

1 121 480
12 854 708

614 996
12 328 450

Kortfristiga placeringar

4 969 564

0

Kassa och bank

7 133 302

8 307 350

Summa omsättningstillgångar

24 957 574

20 635 800

Summa tillgångar

27 645 768

22 264 386

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andel i bostadsrättsförening
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Upparbetade men ej fakturerade intäkter
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

