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Årsredovisning 2017/2018 

  Vy över kontoret i Sidensjö hösten 2018   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I skrivande stund börjar en ny regering att ta form efter en turbulent 
tid sedan valet i höst. I den nya regeringsförklaringen och 

januariavtalets 73 punkter har skogen och klimatomställningen en 

framskjuten position vilket påvisar ökat intresse för vår skog.  
 

Nätraälvens styrelse deltog på föreningen skogens höstexkursion i 
Malå i oktober och där blev det också tydligt för mig att politikerna är 

allt mer pålästa och intresserade av skogen och dess framtid.  
 

En av de viktigaste händelserna under året är kanske det beslut som 
regeringen tog i maj 2018. Där beslutades det att ta fram en 

handlingsplan för Sveriges nya skogsprogram. Nätraälven har varit 
delaktiga i att ta fram representanter för oss skogsägare, dessutom 

kommer vi att delta på ett regionalt plan. Vi ser fram emot resultatet 
och nedan ser ni de ambitiösa fokusområdena: 

 
Skogsprogrammets fem fokusområden:  
 

1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta. 
 

2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 
 

3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass 
 

4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i 
svenskt internationellt samarbete. 
 

5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen. 
 
 

Jag riktar ett stort tack till alla er medlemmar, personalen och övriga 
styrelsen för det gångna året. 

                                      
 

Christer Kjellsson 
Ordförande      

 



   

 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi har gjort bokslut för virkesåret 2017/2018 och vi gör ett positivt 

resultat trots stora vädermässiga utmaningar. Året började med en 
regnig höst som följdes av en vinter med svag bärighet och enormt 

snödjup (över 160 cm). Försommaren och sommaren blev extremt torr 
med brandrisk som följd och avverkningarna fick under en tid stoppas. 

Det brann också i skogarna i vårt område och några medlemmar 

drabbades hårt men i det stora hela klarade sig vår del av landet sig 
bra, den här gången. Det tuffa vädret syns i årsredovisningen i form av 

lägre omsättning eftersom vi hanterade lägre virkesvolym än planerat.  
Jag ser positivt på att vår organisation och att våra entreprenörer 

klarade prövningarna så bra trots allt. Vi har lärt oss mycket av dessa 
utmaningar och jag ser det som värdefulla erfarenheter att ta med sig i 

framtiden. Vi hade i övrigt ett positivt år med bland annat höjda 
virkespriser och ökat medlemsantal till 1139 st.    

 
Klimatfrågan är högaktuell och inte minst skogens möjligheter, både 

att den fyller en roll som upptagare av koldioxid men också för att den 
producerar en råvara som kan ersätta fossila råvaror. Vi skogsägare 

fyller en viktig funktion utifrån hur vi sköter skogen. En välskött skog 
växer mer samtidigt som den också tar upp mer koldioxid. Jag ser 

fram emot utmaningarna och jag vill att Nätraälven skall bli mer aktiv 

med skötselförslag och stöd till er medlemmar.   
 

 
Tack till medlemmar, styrelse och personal.    

 
 

Mattias Persson 
VD 

 

 

  



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

1 (15)

Styrelsen och verkställande direktören för NÄTRAÄLVENS virkesförsäljningsförening u.p.a. får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017–09–01 – 2018–08–31.
 
 
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.
Föreningen har sitt säte i Sidensjö.
 
 
Verksamhet under året
 
Årets omsättning uppgår till 130 813 tkr och är en minskning med 1% jämfört med föregående år         
(132 458). Rörelseresultatet visar en förlust på 669 tkr före finansiella poster. Utvecklingen för 
våra placeringar har lett till ett positivt finansnetto på 739 tkr. Föreningen har under året höjt 
virkespriset till medlemmarna men det extrema vädret skapade stora störningar i produktionen 
vilket drar ner resultatet. 
 
Året började med en regnig höst som följdes av en vinter med svag bärighet och enormt snödjup 
(uppemot 160 cm). Försommaren och sommaren blev extremt torr med brandrisk som följd och 
där avverkningarna under en tid fick stoppas. Föreningen har god tillväxt med flera nya 
medlemmar och uppdrag. Vi har fortsatt att vara i topp i officiella virkesprisjämförelser och årets 
virkesmarknad var positiv på i princip alla sortiment. Barrmassavedspriset ökade betydligt de 
sista månaderna för virkesåret.
Årsvolymen (brutto) minskade på grund av vädret med 5 % från totalt 235 266  m3fub till         
223 954 m3fub. Den volym som minskade mest var leverans- och gallringsvolymen.
 
 
Virkesvolymer (bruttovolym)
 
Typ:      2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
 
Avverkningsuppdrag 214 868 217 217 204 384 178 306
Leveransvirke 9 086  18 049 17 088 15 249
Summa m3fub: 223 954 235 266 221 472 193 555
 
 
Uppdragsverksamheten

 
Uppdrag: 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
 
Föryngringsavverkningar: 742 ha 693 ha 670 ha 537 ha
Gallringar: 683 ha 816 ha 704 ha 709 ha
Övriga avverkningar: 11 ha 8 ha 10 ha 20 ha
 
Röjning inkl. underröjning: 586 ha 851 ha 1 060 ha 790 ha
Plantering: 515 ha 520 ha 507 ha 454 ha
Markberedning: 403 ha 445 ha 437 ha 405 ha
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Medlemmar
Under året har 61 st nya medlemmar begärt inträde och 13 st beviljats utträde. Vid 
räkenskapsårets utgång uppgick medlemsantalet till 1139 st. Medlemskapitalet uppgår till 
3 782 tkr (3 629 tkr). 
 
Personal
Föreningen har haft i medeltal 13,5 st (11,8) helårsanställda varav 3,9 st (3,4) kvinnor. 
 
Styrelsen
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden.
 
Framtidsutsikter
Föreningen har fortsatt en mycket positiv utveckling och antalet uppdrag och medlemmar 
fortsätter att växa. Skogens framtid debatteras allt mer flitigt där många intresseorganisationer i 
samhället har sin syn på skogens möjligheter. Flera aktörer vill öka användandet av skogens 
resurser till förnyelsebara produkter och minska nyttjandet av fossila råvaror. Andra aktörer vill 
skydda och värna mer av skogen för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. 
Föreningen kommer att följa och delta i debatten utifrån våra medlemmars intressen.
 
I dagsläget är det mycket god efterfrågan på både timmer och massaved och under hösten 2018 
har virkespriserna varit de högsta på 7 år. Även om signaler finns på att prisökningen avstannat 
så spår vi en god efterfrågan på skogsråvara för stora delar av 2019.
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15  
Nettoomsättning 130 813 132 458 125 509 113 242  
Resultat efter finansiella poster 95 1 195 105 474  
Balansomslutning 73 354 75 742 67 718 66 282  
Soliditet (%) 17 16 15 15  
Avkastning på eget kap. (%) 1 10 1 5  

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Förändring av eget kapital

Inbetalda Reserv- Balanserat Årets Totalt

insatser fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 3 629 418 2 741 696 3 513 822 1 308 999 11 193 935
Avsatt från efterlikvider 282 778    282 778
Avgående medlemmar -130 310    -130 310
Disposition av 
föregående
års resultat:   1 308 999 -1 308 999 0
Avsättes till reservfond  93 000 -93 000  0
Årets resultat   376 577 376 577
Belopp vid årets utgång 3 781 886 2 834 696 4 729 821 376 577 11 722 980

 
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 4 729 821
årets vinst 376 577

5 106 398
 
disponeras så att
till reservfond avsättes 18 604
i ny räkning överföres 5 087 794

5 106 398
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2017-09-01
-2018-08-31

2016-09-01
-2017-08-31

Nettoomsättning 130 813 132 458
Övriga rörelseintäkter 17 0

130 830 132 458

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -34 957 -33 845
Handelsvaror -83 510 -88 305
Övriga externa kostnader 1 -2 406 -2 309
Personalkostnader 2 -9 558 -8 439
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -938 -1 090
Övriga rörelsekostnader -129 0

-131 498 -133 988
Rörelseresultat -668 -1 530

Överskottsfördelning 24 -540

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar 3 0 2 249
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 935 1 275
Räntekostnader och liknande resultatposter -195 -258

740 3 266
Resultat efter finansiella poster 96 1 196

Bokslutsdispositioner 4 303 133
Resultat före skatt 399 1 329

Skatt på årets resultat 5 -22 -20
Årets resultat 377 1 309
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Balansräkning
Tkr

Not 2018-08-31 2017-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 6 42 53
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 7 420 196

462 249

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 8 8 963 9 330
Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 113 181
Inventarier, verktyg och installationer 10 3 264 2 235

12 340 11 746

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 16 16
Summa anläggningstillgångar 12 818 12 011

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 172 167

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 178 1 814
Aktuella skattefordringar 309 309
Övriga fordringar 576 284
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 4 466 7 317

9 529 9 724

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 13 38 595 30 592

Kassa och bank 12 239 23 248
Summa omsättningstillgångar 60 535 63 731

SUMMA TILLGÅNGAR 73 353 75 742
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Balansräkning
Tkr

Not 2018-08-31 2017-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser och emissionsinsatser 3 782 3 629
Reservfond 2 835 2 742

6 617 6 371

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 4 730 3 514
Årets resultat 377 1 309

5 107 4 823
Summa eget kapital 11 724 11 194

Obeskattade reserver 15 664 967

Avsättningar 16
Övriga avsättningar 103 82

Kortfristiga skulder
Efterlikvid till medlemmar 0 590
Leverantörsskulder 50 465 54 341
Övriga skulder 270 194
Avsatt till återväxtåtgärder 8 129 6 145
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 1 998 2 229
Summa kortfristiga skulder 60 862 63 499

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 73 353 75 742
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2017-09-01
-2018-08-31

2016-09-01
-2017-08-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 95 1 195
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 050 -1 158
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 1 145 37

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete -5 24
Förändring av kundfordringar -2 364 5 704
Förändring av kortfristiga fordringar -5 294 -18 857
Förändring av leverantörsskulder -3 876 4 549
Förändring av kortfristiga skulder 1 091 1 912
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 303 -6 631

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -224 -249
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3 053 -1 401
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 419 0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 12 279
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 858 10 629

Finansieringsverksamheten
Insatser via efterlikvider 282 440
Utbetalda medlemsinsatser -130 -72
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 152 368

Årets kassaflöde -11 009 4 366

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 23 248 18 882
Likvida medel vid årets slut 12 239 23 248
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Noter
Tkr
 
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.
 
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. 
 
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.
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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. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag på 1413 tkr har ej beaktats.
 
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).
 
 
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.
 

2017-09-01 2016-09-01
-2018-08-31 -2017-08-31

Berglund & Näsström Revision AB   
Revisionsuppdrag 30 30
Övriga tjänster 37 37

67 67
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Not 2 Anställda och personalkostnader
2017-09-01 2016-09-01

-2018-08-31 -2017-08-31

Medelantalet anställda
Kvinnor 3,9 3,4
Män 9,6 8,4

13,5 11,8

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 891 894
Övriga anställda 5 309 4 616

6 200 5 510

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 123 112
Pensionskostnader för övriga anställda 488 446
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 2 330 2 084

2 941 2 642

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 9 141 8 152

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 13 % 13 %
Andel män i styrelsen 87 % 87 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %

 
Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2017-09-01 2016-09-01
-2018-08-31 -2017-08-31

Resultat vid avyttringar 0 2 249
0 2 249

 
Not 4 Bokslutsdispositioner

2017-09-01 2016-09-01
-2018-08-31 -2017-08-31

Förändring av överavskrivningar 303 133
303 133



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

11 (15)

 
Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt

2017-09-01 2016-09-01
-2018-08-31 -2017-08-31

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 0 0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 22 20
Totalt redovisad skatt 22 20

Avstämning av effektiv skatt
2017-09-01 2016-09-01

-2018-08-31 -2017-08-31
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 398 1 329

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -88 22,00 -292
Ej avdragsgilla kostnader  -34  -30
Ej skattepliktiga intäkter    541
Skillnad bokförda och skattemässiga 
avskr. byggn.  22  20
Övrigt  -26  -7
Förändring ej beaktad uppskjuten 
skattefordran  148  -212
Redovisad effektiv skatt -5,54 22 -1,50 20

 
 
Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2018-08-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärden 53  
Inköp  53
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 53

Ingående avskrivningar 0  
Årets avskrivningar -11 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 0

Utgående redovisat värde 42 53
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Not 7 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

2018-08-31 2017-08-31

Ingående balans 196 0
Årets nedlagda kostnader 224 196

420 196

Not 8 Byggnader och mark
2018-08-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärden 11 631 10 227
Inköp  912
Omklassificeringar  493
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 631 11 631

Ingående avskrivningar -2 301 -1 956
Årets avskrivningar -367 -345
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 668 -2 301

Utgående redovisat värde 8 963 9 330

 
Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2018-08-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärden 340 340
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 340 340

Ingående avskrivningar -159 -91
Årets avskrivningar -68 -68
Utgående ackumulerade avskrivningar -227 -159

Utgående redovisat värde 113 181
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
2018-08-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärden 4 576 4 086
Inköp 3 053 490
Försäljningar/utrangeringar -2 875  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 753 4 576

Ingående avskrivningar -2 341 -1 664
Försäljningar/utrangeringar 1 345  
Årets avskrivningar -493 -677
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 489 -2 341

Utgående redovisat värde 3 264 2 235

 
Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2018-08-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärden 16 10 047
Försäljningar/utrangeringar  -10 031
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 16

Utgående redovisat värde 16 16

 
Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-08-31 2017-08-31

Nedlagda kostnader AU 3 375 4 540
Interimsfordran virke 623 647
Upplupna ränteintäkter 23 77
Övriga interimsfordringar 444 2 054

4 466 7 317

 
Not 13 Aktier och andelar, omsättningstillgångar

Namn
Anskaffn.

värde
Bokfört

värde
Marknads-

värde
Länsförsäkringar Sverige Aktiv 1 1 3
Depå 191734 38 594 38 594 40 135

38 595 38 595 40 137



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

14 (15)

 
Not 14 Disposition av vinst eller förlust

2018-08-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 4 730
årets vinst 377

5 106

disponeras så att
till reservfond avsättes 19
i ny räkning överföres 5 088

5 106
 
Not 15 Obeskattade reserver

2018-08-31 2017-08-31

Ackumulerade överavskrivningar 664 967
664 967

 
Not 16 Avsättningar

2018-08-31 2017-08-31

Uppskjuten skatteskuld  
Belopp vid årets ingång 82 62
Årets avsättningar 22 20

103 82

 
Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-08-31 2017-08-31

Upplupna löner 94 88
Upplupna semesterlöner 787 720
Upplupna arbetsgivaravgifter 437 409
Upplupna räntekostnader 201 215
Upplupna Fora-avgifter -7 -14
Övriga upplupna kostnader 340 677
Upplupen löneskatt 148 135

2 000 2 229





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juni 2018: Full fart vid avverkning i Gideå-Flärke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Mars 2018: Virkesmätningens Örjan Näsholm har utbildning om virkeskvalité med 

vår entreprenör Bräcke Maskin. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Februari 2018: Stora snömängder vid kontoret i Sidensjö. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Oktober 2017: Brobygge i Käl, Docksta 
 

 

 


