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Årsredovisning 2014/2015 

Utsynade stamblock av tall i Skorped  



 
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ”milstolpe” 1000 medlemmar 

 
Vid årsstämman med Nätraälven Skog har vi vant oss med en ökning.  

Under mina tio år som ordförande har jag fått vara med om att vi har 
fördubblat antalet medlemmar i föreningen. Vid vårt styrelsemöte i 

mitten av december 2015 beviljades 36 stycken nya medlemmar 
inträde i Nätraälven skog (rekord). I och med det passerade 

föreningen 1000 medlemmar. Det tar jag som en inteckning på att vi 
i föreningen gör något som tilltalar den enskilde skogsägaren.  

 
Ökande antal medlemmar och verksamhet innebär också nya 

utmaningar för föreningens alla led. Exempel på detta är behovet av 
teknikutveckling (IT, digitala laserskogsdata mm) men som samtidigt 

skapar möjligheter att rationalisera vårt arbete.  

 
Som ni kan se i årsredovisningen har volymen som föreningen 

hanterat ökat och därav även omsättningen. Eftersom kostnadsbilden 
inte ökat i samma utsträckning som omsättningen har vi i år ett 

högre resultat än budgeterat. Styrelsen har därmed beslutat att till 
årsstämman föreslå en efterlikvid till medlemmarna för virkesåret 

2014/2015. 
 

Vår prislista står och har stått sig bra i prisjämförelser för att inte tala 
om de specialsortiment som föreningen förmedlar vilket ger ett 

mervärde för skogsägaren. 
 

Jag tackar övriga styrelsen, medlemmar och personal för det gångna året. 
 

 

Christer Kjellsson 
Ordförande                                     
 

 

 

 

”Vid vårt styrelsemöte i mitten 
av december 2015 beviljades 
36 stycken nya medlemmar 
inträde i föreningen, rekord.” 
 
Christer Kjellsson 
Ordförande 

  
 



 
   

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad effektivitet ger ett stabilt resultat 
 
Bokslutet för verksamhetsåret 2014/2015 är klart och Nätraälven visar 

ett stabilt resultat. Vår verksamhet fortsätter att utvecklas och ökar 
med fler medlemmar och uppdrag. För att förbättra servicen och 

bemöta intresset i Höga kusten har vi under året öppnat ett kontor i 
Ullånger där vi idag har två virkesköpare i Per-Ola och Lina.  

 

För året låg fokus på investering med kontorsetableringen, utökad 
personal mm. Det är mycket positivt att se att vi presterade bättre på 

flera områden än vår budget och våra intäkter ökade mer än våra 
kostnader vilket förklarar det stabila resultatet.  

 
Idag har vi passerat 1000 medlemmar vilket är mycket glädjande. Vårt 

primära mål är inte att växa utan att ta hand om de medlemmar vi har 
så bra som möjligt. Vi vill dock hela tiden utveckla och förbättra 

föreningen vilket i nästa steg ökar attraktionen bland skogsägare. Vi 
kan med ett ökat antal medlemsansökningar se att vi gör rätt 

satsningar och att vi är ”på gång”, framåt.  
 

Många av våra samarbetspartners i industrier och sågverk är också på 
väg framåt med investeringar vilket är mycket positivt och gagnar för 

god efterfrågan på vår fantastiska råvara i framtiden. 

 
Jag ser positivt på framtiden där vi fortsätter att utvecklas och där vi 

alltid strävar efter en smidig organisation där vi har nära både till våra 
medlemmar som till beslut. Föreningen är till för medlemmarna och de 

styr vår utformning och har gjort oss till det vi är idag. 
 

Tack till medlemmar, styrelse och personal.    
 

 

Mattias Persson 
VD 

”Föreningen är till för 
medlemmarna och de styr vår 
utformning har gjort oss till det 
vi är idag”. 
 
Mattias Persson 
VD 
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Styrelsen och verkställande direktören för NÄTRAÄLVENS virkesförsäljningsförening u.p.a. får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014–09–01 – 2015–08–31.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ge skogsägare 
rättvisa virkespriser samt att ge service och stöd i deras skogägande. Föreningens utbredning är främst i 
Örnsköldsviks och Kramfors kommun men även i närliggande kommuner.
 
Verksamhet under året
Nettoomsättningen för 2014/2015 uppgick till 113 242 tkr, vilket är en ökning med 20% jämfört med 
föregående år (94 283 tkr). Rörelseresultatet visar en vinst på 1 303 tkr före avsättning till efterlikvider. 
Utvecklingen för våra placeringar har sammantaget med räntor på innestående medel lett till ett positivt 
finansiellt netto på 371 tkr. Anledningen till ökningen av rörelseresultatet är fortsatt utveckling och 
effektivisering i föreningen. Virkesvolymen och omsättningen har ökat mer än våra kostnader. Övriga 
externa uppdrag som kraftledninghuggning och skogstjänster bidrar också till ökad lönsamhet för 
föreningen.
 
Verksamhetsåret präglades av fortsatt tillväxt av föreningen med fler medlemmar och uppdrag. 
Vi har under året öppnat ett nytt kontor i Ullånger för att bemöta intresset och öka servicen i 
Höga Kusten-området.
 
Årets virkesmarknad har präglats av lite minskad efterfrågan på massaved och lite ökad efterfrågan på 
timmer. Under våren och sommaren växte lagren vid industrier och sågverk i området, vilket ledde till 
inkörningsbegränsningar. Vi fortsätter att vara i topp i officiella virkesprisjämförelser och föreningen har 
haft en stabil prisbild där många aktörer annars sänkt sina prislistor under året.  Årsvolymen (brutto) har 
ökats med 21% från totalt 159 326 m3fub till 193 555 m3fub.
 
 
 
 
 
Försäljning (bruttovolym) 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
 
Avverkningsuppdrag (m3fub) 178 306 146 540 145 938 131 029
Leveransvirke (m3fub) 15 249 12 786 7 340 6 389
Avverkningsrätter (m3fub) 0 0 4 203 13 143
Summa m3fub: 193 555 159 326 157 481 150 561

 

Uppdragsverksamheten 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
 
Föryngringsavverkningar 537 ha 493 ha 484 ha 419 ha
Gallringar 709 ha 531 ha 538 ha 524 ha
Övriga avverkningar 20 ha 40 ha 18 ha 36 ha
 
Röjning inkl underröjning 790 ha 870 ha 796 ha 424 ha
Plantering 454 ha 449 ha 377 ha 370 ha
Markberedning 405 ha 450 ha 424 ha 363 ha
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Medlemmar
Under året har 66 nya medlemmar begärt inträde och 11 beviljats utträde. Vid räkenskapsårets utgång 
uppgick medlemsantalet till 934 st. Medlemskapitalet uppgår till 2 750 tkr.
 
Personal
Föreningen har i medeltal haft 10,5 st (10,5) helårsanställda, varav 2,5 st (2,5) kvinnor.
 
Styrelsen
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden.
 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
 
Föreningen har fortsatt en mycket positiv utveckling och antal uppdrag och medlemmar fortsätter att 
växa. Under hösten har 74 skogsägare sökt och beviljats medlemsskap.
 
Under sommaren och hösten har stora investeringar hos industrier och sågverk i området beslutats vilket 
ses som mycket positivt för virkesmarknaden och dess efterfrågan.
Efterfrågan på virke känns idag stabil och bra på lång sikt, men en viss oro finns på kort sikt för timmer 
där Nordafrikamarknaden tappar köpkraft.
 
Under hösten har föreningen beslutat att bygga ut huvudkontoret i Sidensjö med 4 kontorsplatser. 
Utbyggnad påbörjas under våren 2016.
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12  
Nettoomsättning 113 242 94 283 95 077 88 621  
Resultat efter finansiella poster 474 1 366 200 250  
Balansomslutning 66 282 61 900 59 476 58 133  
Soliditet (%) 15 15 14 14  
Avkastning på eget kap. (%) 5 14 2 3  

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 3 488 791
årets vinst 5 905

3 494 696
 
disponeras så att
till reservfond avsättes 61 000
i ny räkning överföres 3 433 696

3 494 696
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2014-09-01
-2015-08-31

2013-09-01
-2014-08-31

Nettoomsättning 113 242 94 282
Övriga rörelseintäkter 0 1

113 242 94 283

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -29 276 -24 808
Handelsvaror -72 511 -59 844
Övriga externa kostnader 1 -2 071 -1 831
Personalkostnader 2 -7 202 -6 232
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 3 -680 -723
Övriga rörelsekostnader -199 0

-111 939 -93 438
Rörelseresultat 1 303 845

Överskottsfördelning -1 200 0

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 864 1 059
Räntekostnader och liknande resultatposter -493 -538

371 521
Resultat efter finansiella poster 474 1 366

Bokslutsdispositioner 5 -297 -251
Resultat före skatt 177 1 115

Skatt på årets resultat 6 -171 -230
Årets resultat 6 885
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Balansräkning
Tkr

Not 2015-08-31 2014-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 8 598 8 924
Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 317 0
Inventarier, verktyg och installationer 9 3 076 2 168
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 10 92 0

12 083 11 092

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 15 016 15 011
Summa anläggningstillgångar 27 099 26 103

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 6 867 5 593
Aktuella skattefordringar 169 67
Övriga fordringar 312 346
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 4 955 4 178

12 303 10 184

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 13 13 680 8 599

Kassa och bank 13 201 17 129
Summa omsättningstillgångar 39 184 35 912

SUMMA TILLGÅNGAR 66 283 62 015



NÄTRAÄLVENS virkesförsäljningsförening u.p.a.
Org.nr 789600-1257

5 (16)

Balansräkning
Tkr

Not 2015-08-31 2014-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14, 15
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser och emissionsinsatser 2 750 2 792
Reservfond 2 627 2 582

5 377 5 374

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 3 489 2 648
Årets resultat 6 885

3 495 3 533
Summa eget kapital 8 872 8 907

Obeskattade reserver 16 1 148 851

Avsättningar 17
Avsättningar för skatter 44 0

Kortfristiga skulder
Efterlikvid till medlemmar 1 200 0
Leverantörsskulder 49 353 46 330
Övriga skulder 202 92
Avsatt till återväxtåtgärder 3 744 4 225
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 1 720 1 610
Summa kortfristiga skulder 56 219 52 257

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 283 62 015

 
 
Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2014-09-01
-2015-08-31

2013-09-01
-2014-08-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 474 1 366
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 879 723
Betald skatt -230 48
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 1 123 2 137

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar -1 274 -3 978
Förändring av kortfristiga fordringar -5 824 6 313
Förändring av leverantörsskulder 3 022 1 114
Förändring av kortfristiga skulder 941 227
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 012 5 813

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 319 -1 052
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 450 0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -5 -5 010
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 874 -6 062

Finansieringsverksamheten
Utbetalda medlemsinsatser -42 -52

Årets kassaflöde -3 928 -301

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 17 129 17 430
Likvida medel vid årets slut 13 201 17 129
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Tilläggsupplysningar
 
Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Övergången har gjorts enligt föreskrifterna i K3. För att möjliggöra 
meningsfull jämförelse med föregående år har, i de fall där det nya regelverket medför förändringar, 
samtliga poster i resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalys samt noter räknats om för 
jämförelseåret. 
 
Uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om. 
 
I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovisningsprinciper ändrats i jämförelse 
med tidigare år: Komponentavskrivning tillämpas från och med 140901-150831 med jämförelseåret 
130901-140831. Detta har medfört en justering av avskrivningarna vilket har redovisats direkt mot eget 
kapital.
 
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.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
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 instrumentet 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.
 
Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till 
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av 
anskaffningsvärde och marknadsvärde. 
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Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas 
individuellt. 
 
Inkomstskatter 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före överskottsfördelning och extraordinära intäkter 
och kostnader.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

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

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt).
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Noter
Tkr
 
Not 1 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 föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
 

2014-09-01 2013-09-01
-2015-08-31 -2014-08-31

Berglund & Näsström Revision AB   
Revisionsuppdrag 30 30
Övriga tjänster 26 34

56 64
Förtroendevalda revisorer  
Revisionsuppdrag 3 3

3 3

 
Not 2 Anställda och personalkostnader

2014-09-01 2013-09-01
-2015-08-31 -2014-08-31

Medelantalet anställda
Kvinnor 2,5 2,5
Män 8,0 8,0

10,5 10,5

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 874 747
Övriga anställda 3 826 3 622

4 700 4 369

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 97 90
Pensionskostnader för övriga anställda 317 280
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 730 1 537

2 144 1 907

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 6 844 6 276

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 13 % 13 %
Andel män i styrelsen 87 % 87 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %
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Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till 
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Materiella anläggningstillgångar  
Byggnader 2-10 % 
Markanläggningar 5 % 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 % 
Inventarier, verktyg och installationer 15-20 % 

 
Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2014-09-01 2013-09-01
-2015-08-31 -2014-08-31

Utdelningar 0 0
Övriga ränteintäkter 256 265
Resultat vid försäljningar 953 756
Årets nedskrivning -345 0
Återföring av nedskrivning 0 38

864 1 059

 
Not 5 Bokslutsdispositioner

2014-09-01 2013-09-01
-2015-08-31 -2014-08-31

Förändring av överavskrivningar -297 -251
-297 -251

 
Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt

2014-09-01 2013-09-01
-2015-08-31 -2014-08-31

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 127 230
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 44 0
Totalt redovisad skatt 171 230
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Avstämning av effektiv skatt
2014-09-01 2013-09-01

-2015-08-31 -2014-08-31
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 177  

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -39 22,00 -245
Ej avdragsgilla kostnader  -102  -14
Ej skattepliktiga intäkter  0  9
Justering avseende skatter för 
föregående år    16
Under året utnyttjande av tidigare års 
underskottsavdrag vars skattevärde ej 
redovisats som tillgång    10
Skillnad bokförda och skattemässiga 
avskr byggnad  18   
Övrigt  -5  -6
Redovisad effektiv skatt 72,05 -127 20,60 -230

Uppskjuten skatt på temporära skillnader
2014-09-01 -2015-08-31

Temporära skillnader Uppskjuten
skatteskuld

Netto
 

Bredåker 6:4 byggnad -44 -44
-44 -44

 
Not 7 Byggnader och mark

2015-08-31 2014-08-31

Ingående anskaffningsvärden 10 227 10 227
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 227 10 227

Ingående avskrivningar -1 302 -1 008
Årets avskrivningar -327 -294
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 629 -1 302

Utgående redovisat värde 8 598 8 925
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Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2015-08-31 2014-08-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 340 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 340 0

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -23 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -23 0

Utgående redovisat värde 317 0

 
Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

2015-08-31 2014-08-31

Ingående anskaffningsvärden 3 321 2 269
Inköp 1 887 1 052
Försäljningar/utrangeringar -969  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 239 3 321

Ingående avskrivningar -1 153 -839
Försäljningar/utrangeringar 320  
Årets avskrivningar -330 -314
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 163 -1 153

Utgående redovisat värde 3 076 2 168

 
Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2015-08-31 2014-08-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Årets nedlagda kostnader 92 0

92 0
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Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2015-08-31 2014-08-31

Ingående anskaffningsvärden 15 011 10 001
Inköp 5 5 010
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 016 15 011

Utgående redovisat värde 15 016 15 011

Av långfristiga värdepappersinnehav utgörs 15 mkr (15 mkr) av kapitalförsäkringar.
 
 
Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2015-08-31 2014-08-31

Nedlagda kostnader AU 3 510 2 518
Interimsfordran virke 604 669
Förutbetalda kostnader skogsvård 525 689
Upplupna ränteintäkter 174 116
Övriga interimsfordringar 142 186

4 955 4 178

 
Not 13 Aktier och andelar, omsättningstillgångar

Namn
Anskaffn.

värde
Bokfört

värde
Marknads-

värde
Depå 5921309 4 300 4 160 4 160
Länsförsäkringar Sverigefond 1 1 2
Fondobligation 5 BlueBay High Yield 2 010 2 010 2 457
Depå 11979168 2 955 2 952 2 952
Depå 154062 4 772 4 557 4 557

14 038 13 680 14 128
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Not 14 Förändring av eget kapital, föregående år

Inbetalda Reserv- Balanserat Årets
insatser fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 
enligt fastställd 
balansräkning vid 
tidpunkten för övergång 
till BFNAR 2012:1 2 844 2 576 2 429 110

Belopp vid årets ingång 
efter justeringar vid 
övergång till BFNAR 
2012:1 2 844 2 576 2 429 110

Minskning av 
insatskapital -52    
Disposition av föregående 
års resultat:  110 -110

 6 -6  
Årets resultat 885
Justeringar för 
jämförelseåret vid 
övergång till BFNAR 
2012:1
Justering 
komponentavskrivning 
byggnader   115  
Belopp vid årets utgång 2 792 2 582 2 648 885

 
Not 15 Förändring av eget kapital

Inbetalda Reserv- Balanserat Årets
insatser fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 2 792 2 582 2 648 885
Avgående medlemmar -42    
Disposition av föregående 
års resultat:   885 -885
Avsättes till reservfond  45 -45  
Årets resultat   6
Belopp vid årets utgång 2 750 2 627 3 488 6
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Not 16 Obeskattade reserver

2015-08-31 2014-08-31

Ackumulerade överavskrivningar 1 148 851
1 148 851

 
Not 17 Avsättningar

2015-08-31 2014-08-31

Uppskjuten skatteskuld  
Belopp vid årets ingång 0 0
Årets avsättningar 44 0

44 0

 
Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2015-08-31 2014-08-31

Upplupna löner  75
Upplupna semesterlöner 544 505
Upplupna arbetsgivaravgifter 355 278
Upplupen löneskatt 100 90
Upplupna avtalade sociala avgifter -13 -9
Upplupna räntor innestående medel 270 300
Förlustriskreservering 292 260
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 172 111

1 720 1 610
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 Fina långa tallstolpar på väg till stolpfabriken i Kälarne 

       Lina Vestin, Per-Ola Lindberg och Martin Norberg utanför nya kontoret i Ullånger  
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