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Under ett par års tid har jag valt att inledningsvis lägga fokus på tillgängligheten i elnäten särskilt på
lokal nivå men även vårt överliggande regionnät har fått sin släng av sleven. Nu har vi varit
förskonade från väderrelaterade störningar i vår verksamhet. Men det är ett bedrägligt lugn. All
uppmärksamhet och erforderliga insatser måste även framgent läggas på vikten av en väl fungerande
elnätverksamhet. En förutsättning för ett fungerande samhälle är tillgången till el och där har vi en
given plats i Ale kommun.
Spelreglerna för elnätverksamheten är stadd under ständig förändring. De senaste åren har ändringar
duggat tätt och några av dem har varit mer kostnadskrävande än andra. Kontrollansvaret och
funktionsansvaret är två områden som kan anses utgöra en hotbild. Kontrollansvaret innebär stora
möjligheter till ersättning för den enskilde där strömavbrott uppgår till minst 12 timmar.
Undantagen för elnätföretaget att undgå ersättningsskyldighet villkoras i ett särskilt regelverk och det
är elnätföretaget som har bevisbördan att visa att avbrottet ligger utanför kontrollansvaret.
Funktionskravet innebär att ingen kund ska behöva vara utan el mer än 24 timmar. Detta villkor
gäller från 1 januari 2011. Risk- och Sårbarhetsanalyser skall inges till Energimarknadsinspektionen
med en första rapport 2011 och då avse 2010. En anpassning av ellagen kommer under hösten 2009
med särskild bäring på denna tillkommande administrativa pålaga. Dessa exempel jämte den nya
elmätarreformen är bara några av de faktorer som sätter press på företaget.
Elmätarreformen vilket är det enskilt största projektet som elföreningen drivit med en total
omslutning strax under 20 miljoner kronor har körts igenom helt och hållet med egen personal.
Starten skedde redan under 2007 men tog ordentlig fart under 2008. Lagen stipulerar att hela utbytet
ska ha genomförts intill andra halvåret 2009, en tidpunkt som elföreningen inte ser några problem
att klara av. I slutet av februari 2009 monterades de sista elmätarna upp och nästintill 12 000
elmätare sitter nu på plats. Det arbete som kvarstår för att få hela systemet att fungera ligger i
infrastrukturen, att få hem mätvärden, att kunna hantera dem i debiteringssystemet och få ut
elräkningar som grundas på faktiskt förbrukning. Så har skett områdesvis sedan oktober månad
2008 och nya områden läggs successivt in för att hela mätarstocken ska kunna hanteras enligt det
nya regelverket i god till före halvårsskiftet 2009, helt i enlighet med lagen.
Under april månad 2008 genomfördes AleMässan i bandyhallen i Bohus. En ny anläggning, alldeles
klar inför mässans öppnande och ett bra tillfälle för kommunens aktörer att tillsammans visa upp sig
i för ändamålet lämpliga utrymmen. Elföreningen valde att lägga fokus på utbytet av elmätare och
förklara hur systemet fungerar. Dessutom valde vi att i en utomhusmonter presentera en del av det
maskinutbud som står till förfogande för de arbetsuppgifter elföreningen har att hantera. Responsen
från de besökande var god och vi avser delta även i fortsättningen när kommunen satsar på lokala
mässor.
Elföreningens satsning för morgondagen är tydlig. Vi bygger nya ledningsnät med markförlagd
kabel. Skulle något särskilt skäl föreligga där markförlagd kabel inte synes lämplig skall detta ärende
prövas särskilt. Satsningen på allt bättre ledningsnät, inbegripet kablar i mark, stationer och ställverk
ligger i linje med styrelsens positiva inställning till den investeringsplan som vi arbetar efter i ett
flerårsperspektiv.
BanaVäg projektet har nu kommit igång ordentligt och många delprojekt är igångsatta samtidigt.
Den samlade satsningen kommer att få en avgörande betydelse för samhällets utveckling och fram
Ale Elförening Årsredovisning 20090508.doc

3

Ale El-förening ek för
763500-0040

till den magiska tidpunkten 12 december kl 1200 år 2012 skall stora delar vara klara för en
efterlängtad invigning.
Alltsedan 1990 har elföreningens verksamhet letts ifrån egna lokaler vid Lunnavägen i Alafors. Med
ett framsynt utvecklingsperspektiv dimensionerades då lokalerna för att så långt möjligt möta
morgondagens utveckling och kommande behov. Underhand har utrymmesbristen blivit alltmer
uppenbar och under senare år har inhyrda kontorsmoduler måst tas i anspråk för att möta kraven på
alltfler utrymmen. Under 2007 växte planerna fram om att dels söka vara kvar i Alafors och på
samma plats skapa mera ändamålsenliga lokaler. Detta har skett. Under våren 2008 togs
anbudshandlingar fram, arbetet utbjöds för räkning och före midsommar var förutsättningarna klara
för att välja entreprenör för en tillkommande byggnad som kunde dockas till den befintliga
byggnaden. Byggstarten skedde efter semesterperioden 2008 och nybyggnationen samt upprustning
och renovering av de 20 år gamla lokalerna har pågått under vintern 2008/2009. Arbetet beräknas
vara slutfört under senvåren 2009. I samband med dessa byggnadsarbeten har en omfattande
renovering skett av uppvärmningssystemet där dubbla bergvärmepumpar i allt väsentligt ska tillföra
huskroppen den värme som erfordras under den kalla perioden för att under den varmare årstiden
kunna ”köras baklänges”. Detta innebär att överskottsvärme sommartid körs tillbaka i borrhålen
istället för att (som skedde förr) ventileras bort som ren överskottsvärme.
De samtal som inleddes år 2004 pågår alltjämt med Vattenfall om det överliggande lednings-nätet
på 20 kV, om än alldeles för sakta sett ur vårt perspektiv. Ambitionen från elföreningens sida är
entydig. Det skulle gagna elföreningens intressen, kundernas intressen och kommunens intressen att
för framtiden hantera 20 kV-nätet inom Ale kommun genom en aktör – Ale Elförening. De tidigare
argumenten om stora regionnätkunder till Vattenfall är inte längre lika naturliga. Vissa kunder har
helt försvunnit, strategiska matningsvägar till andra nät finns inte längre (matningen till Marstrand)
och kvarvarande kunder har bibehållit sina förbrukningsvanor eller minskat kraftigt för att sedan
några år tillbaka vara lågspänningskunder hos oss på elföreningen. Gemensamt med Vattenfall har vi
tagit fram en statusrapport som båda parter står bakom. Med den som grund avser vi föra samtalen
vidare med Vattenfall. Vi har nu kommit till tidpunkten för ett slutligt ställningstagande. Antingen
går affären att genomföra nu eller också för den avföras från dagordningen för överskådlig framtid.
Att driva elnätverksamhet är ett skyddat monopol. Av myndigheten har vi tilldelats en så kallad
områdeskoncession inom vilken vi har skyldighet att ansluta envar som så önskar. Denna
koncession är tidsbegränsad och löper ut år 2028. Eftersom ingen annan ges möjligheten att bygga
elnät inom vårt område är vi föremål för granskning och tillsyn om så erfordras. Granskningen sker
genom EMI Energimarkandsinspektionen.
Såvitt vi kunde skönja under 2008 torde det under 2009 komma ett beslut som innebär att den så
kallade expostemodellen, eller granskning av elnätavgifter i efterhand, skulle komma att utgå för att
ge plats åt exante, som innebär granskning i förskott. I år har beslutet tagits av
Energimarknadsinspektionen och det innebär att efterhandsgranskningen nu har upphört. All kraft
läggs därefter på att utveckla en ny metod för tillsyn som bland annat innefattar en flerårsperiod. I
skrivande stund synes det första tillsynsåret bli 2012 och flerårsperioden blir fyra år. Inte under
något av de år där granskning skett i efterhand, perioden 2003 till 2007 har elföreningen varit
uttagen för fördjupad tillsyn. De granskningsnivåer som satts för den så kallade debiteringsgraden
har för varje enskilt år varit högre än det utfall som elföreningen fått efter inrapportering av gällande
värden för de enskilda åren.
Alafors 5 mars 2009
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Styrelsen och verkställande direktören för Ale Elförening Ek för avger härmed årsredovisning för
2008.

+
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Ale Elförening Ekonomisk förening är moderförening i den koncern som omfattar det helägda
dotterföretaget AB Alebygdens Elverk. Under 2008 har ingen verksamhet bedrivits i dotterbolaget.

-,
Ändamålet för föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva
nätverksamhet, äga anläggningar för produktion och överföring av energi, äga aktier och andelar i
företag inom energisektorn samt driva därmed förenlig verksamhet.

Resultat och
ställning
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat i % av
omsättning
Antal anställda
Soliditet (%)

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

56798

53 713

51 678

51 252

49 706

55 139

45 290

0

0

0

2

5

5

4

32
44

31
50

29
60

29
55

28
58

24
56

24
52
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Föreningens verksamhetsutveckling är god. Tre ledord fungerar som ledstjärna i verksamheten:
Lokalt ägande, Lokal närvaro och Lokalkunskap. Ale – en stark del av Göteborg, en nog så
beskrivande formulering som förpliktigar. Förutsättningen för en fungerande infrastruktur i
samhället är att elnäten ligger med som en av de strategiska byggstenarna. Det innebär långtgående
krav på planering med aktivt deltagande i tidiga samråd vad gäller nya exploateringsområden både
för industri och boende.
Elföreningen har ett fortsatt ömsesidigt och fruktgivande samarbete med Ale kommun vilket i
slutomgången gagnar den enskilde kommuninnevånaren. Som ett av flera samarbetsprojekt kan
noteras vägbelysningen som idag ägs av Ale kommun men där drift, tillsyn och löpande
underhåll/reparationer sker genom elföreningens försorg.
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Styrelsen har valt att ställa sig bakom en flerårig investeringsplan som både förstärker och bygger ut
det ledningsnät som elföreningen äger med idag ca 100 mil ledning och omkring 400
transformatorstationer. Omfattande åtgärder ligger i de årliga tillsynsplanerna för att säkerställa och
förbättra leveranssäkerheten i överföring av el. Trots dessa insatser inträffar fel som innebär avbrott
och mer eller mindre omfattande konsekvenser för elföreningens slutkunder. Sammantaget har
elföreningen ett väl fungerande elnät med fortsatt mycket hög tillgänglighet. Utbyggnad och
planering för morgondagen innebär marginaler för att möta såväl tillkommande nya områden som
tillväxt i redan etablerade områden. Fortlöpande besiktningar och röjningsåtgärder är ledord för att
säkerställa även framgent god tillgänglighet med det förväntade utfallet – nöjda kunder. Alltmer
långtgående krav på tillgänglighet med mera automatiserade processer innebär ökad känslighet mot
störningar i elförsörjningen.

! / 01
Vägvalet som elföreningen gjort för att stärka distributionsnätet samt därefter underhålla detsamma,
har även under 2008 visat sig vara en riktig strategi för våra ägare och kunder. Yttre omständigheter,
främst väderrelaterade, har inte påverkat tillgängligheten – vi tillhandahåller ett elnät och tar betalt
för det istället för att betala ut avbrottsersättning för att det är mörkt.
Vårt program för förbättring av säkerheten i nätet genom ombyggnad / utbyte av nätstationer och
kabelskåp enligt fastlagda planer fortsätter.
Avbrotten i distributionsområdet är även fortsättningsvis på en låg nivå.

Under 2008 kommer merparten av företagets nätkunder att få sin gamla elmätare utbytt. Hela
bytesprocessen är genomförd mot bakgrund av en antagen lag om löpande rapportering av
mätvärden och en förbrukning som grundas på faktiska värden. Detta innebär att kunderna från
halvårsskiftet 2009 kommer att få sin elnätfaktura baserad på exakt förbrukning och inte de tidigare
preliminärberäknade förbrukningen vilken grundades på historiska värden och som avstämdes en
gång per år i samband med årsavläsningen.
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Föreningens organisation utgår ifrån fem verksamhetsområden administration, planering, drift,
mätning/avräkning samt anläggning.

Totalt inmatad energi på vårt nät under 2008 var 179 GWh från Vattenfall regionnät och från
småskalig produktion i området 1,95 GWh. Vid en jämförelse med 2007 har inmatningen från
Vattenfall ökat något och även den småskaliga produktionen i området har ökat något. En fortsatt
övergång till fjärrvärme samt energibesparande värmepumpinstallationer är förklaringen till att
energiomsättningen inte är högre trots tillväxten i området.
-

Rörelsens intäkter är något högre mot föregående år och kan hänföras till ökad energiomsättning,
ökade nyanslutningar och arbete i kundanläggningar. Soliditeten är fortsatt stark. Föreningen är inne
i period som kräver stora investeringar, bland dessa kan nämnas byta av elmätare, bygge av nya
kontorslokaler och medverkan i infrastukturprojekt såsom BanaVäg i Väst och planering av nya
bostadsområden. Dessa investeringar har finansierats genom utökade lån och därmed ökande
räntekostnader. Samtidigt fås en ökad kostnad för avskrivningar. Föreningen har informerats om att
kostnaden för råkraften kommer att öka för 2009. Detta sammantaget har medfört att föreningen
beslutat att höja avgifterna för nätverksamheten för 2009.

$
Till stämmans förfogande står följande:
Balanserat resultat
Årets resultat

1 510 560
- 1 264 668
245 892

Styrelsen föreslår:
Återbäring till medlemmar
I ny räkning överföres

0
245 892
245 892

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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NOT

080101081231

070101071231

1

56 797 604
4 530
4 314 995
1 083 725
62 200 854

53 712 804
25 830
3 116 820
359 010
57 214 464

1

- 24 780 257
-9 422 832
-19 255 427
-9 025 891
0
-62 484 407

-23 370 392
-10 001 411
-17 438 975
-7 579 437
-500 000
-58 890 215

-283 553

-1 675 751

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

101 709
-1 888 824

118 634
-928 539

Resultat efter finansiella poster

-2 070 668

-2 485 656

946 000

2 488 508

-140 000

0

-1 264 668

2 852

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Förändring av pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Överföringskostnader mm
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Nedskrivning av anläggningstillgång

2,3
4

Rörelseresultat

Bokslutsdispositioner

5

Årets skattekostnad
Årets resultat
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NOT

081231

071231

4 387 514
2 472 934
94 215 809
22 464 397
8 362 099
131 902 753

4 715 318
2 472 934
90 395 526
9 347 869
8 866 181
115 797 828

600 000

600 000

132 502 753

116 397 828

3 021 953
0
3 021 953

3 778 208
229 543
4 007 751

7 693 861
1 646 118
185 090
9 525 069

7 673 304
1 820 273
286 188
9 779 765

4 037 901

4 335 822

16 584 923

18 123 338

149 087 676

134 521 166

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark
Tekniska anläggningar
Inventarier och fordon
Pågående nyanläggningar

6
7
8
9
10

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag

11,12

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Förnödenheter, underhållsmaterial
Pågående arbete för annans räkning
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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NOT

081231

071231

2 176 950
9 633 415
6 204 886
18 015 251

2 236 950
9 633 215
6 204 886
18 075 051

1 510 560
-1 264 668

1 507 708
2852

245 892

1 510 560

18 261 143

19 585 611

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Andelskapital (43 539 resp 44 739 à nom. 50)
Extra insatser
Reservfond

13

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver

14

65 732 287

66 678 287

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

15,17

45 993 190

28 760 017

0
18 982
12 219 818
597 398
943 039
5 321 819
19 101 056

781 200
155 060
13 311 389
597 398
616 418
4 035 786
19 497 251

149 087 676

134 521 166

20 000 000
34 900 000

8 500 000
22 900 000

Inga

Inga

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till dotterbolag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

16

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda panter
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

17

Ansvarsförbindelser
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Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet mm
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Återbetalning insats
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Omklassificeringspost UB 2006 – IB 2007
Likvida medel vid årets slut
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2008

2007

-2 070 668

-2 485 656

8 804 891

7 841 342

-140 000

- 433 656

6 594 223

4 922 030

985 798
254 696
-396 195
7 438 522

- 5 413 432
-1 502 168
3 315 320
1 321 750

-25 130 816
221 000
-24 909 816

- 15 309 346
238 100
-15 071 246

17 233 173
0
-59 800
17 173 373

12 433 418
-421 200
- 4 750
12 007 468

-297 921

- 1 742 028

4 335 822
0
4 037 901

6 092 254
- 14 404
4 335 822
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Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Varulager består av material i materialförråd samt transformatorer. Värdering har skett enligt lägsta
värdets princip. Erforderligt avdrag för inkurans har skett.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Föreningen är en moderförening men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen
7 kap. 5 § upprättas ingen koncernredovisning. Anledningen till att koncernredovisning ej upprättas
är att ingen verksamhet bedrivs i dotterbolaget.
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2008

2007

Överföringsintäkter
Övrig nettoomsättning
Summa nettoomsättning

48 784 640
8 012 964
56 797 604

43 749 283
9 963 521
53 712 804

Överföringskostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa överföringskostnader

22 915 949
1 864 308
24 780 257

21 942 802
1 427 590
23 370 392

171 845

162 877

Överfört antal Mwh
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Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till styrelse och VD
Löner och andra ersättningar till övriga anställda
Pensionskostnader till VD
Pensionskostnader till övriga anställda
Övriga sociala kostnader

2008

2007

8
24
32

8
23
31

1 086 227

1 027 547

10 465 346
270 024
816 946
4 052 404
16 690 947

9 890 707
368 030
783 384
3 810 187
15 879 855

9 ):2 $# ! #
Under perioden har sjukfrånvaron, beräknad som andel av de anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid, varit försumbar. Uppgift lämnas ej då den kan hänföras till enskild individ.

;
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Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Tekniska anläggningar
Inventarier och bilar
Lastbilar m.m
Elmätare

4%
5%
2,86 %

20 %
10 %
10 %

Fr.o.m år 2003 år har nyttjandeperioden omprövats vad avser tekniska anläggningar. De tekniska
anläggningarna bedöms att kunna utnyttjas för sitt ändamål i 35 år. Tidigare år har anläggningarnas
nyttjandeperiod uppskattats till 25 år, motsvarande en årlig avskrivning med 4 %.

< * )&2") ')4 )'"' ! #
Förändring överavskrivningar
Återföring från periodiseringsfond
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2008

2007

946 000
0
946 000

2 488 508
0
2 488 508
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2008

2007

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 943 172
198 982
13 142 154

12 943 172
0
12 943 172

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-8 227 856
-526 784
-8 754 640

- 7 704 080
- 523 776
-8 227 856

4 387 514
2 411 000

4 715 317
2 241 000

2008

2007

2 472 934
2 472 934
2 472 934
816 000

2 472 934
0
2 472 934
2 472 934
816 000

2008

2007

198 656 457
9 627 680
208 284 137

187 486 031
11 170 426
198 656 457

- 108 260 932
-5 807 396
- 114 068
328
94 215 809

- 102 750 687
- 5 510 245
- 108 260 932

Utgående planenligt restvärde
Taxeringsvärde byggnader
Byggnader omfattar även markanläggningar.

>

#

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående planenligt restvärde
Taxeringsvärden mark

" !')

!&+((!'!( #

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
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Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

6 4 ( ! !3 !&+((!'!( #
Ingående anskaffningsvärde
Nyanskaffning
Färdigställda projekt
Utgående anskaffningsvärden
66 ! & #' "" #$%# " (

2008

2007

18 502 776
15 808 239
-713 712
34 311 015

15 543 927
4 146 636
- 1 187 787
18 502 776

- 9 157 907
713 712
-2 691 711
- 11 132 906

- 8 789 257
1 187 787
- 1 553 437
- 9 157 907

22 464 397

9 347 869

2008

2007

8 866 181
9 627 680
- 10 131 762
8 362 099

5 594 136
11 170 426
- 7 898 381
8 866 181

2008

2007

600 000

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Nedskrivning av anläggningstillgång
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

600 000

1 100 000
- 500 000
600 000

Utgående bokfört värde

600 000

600 000

6 )4 5'$' "' ! ! & #' "" #$%# " (

AB Alebygdens Elverk

Kapitalandel
100 %

Rösträttsandel
100 %

Uppgifter om AB Alebygdens Elverk

Antal
andelar
6 000

Org.nr
556114-0244

Bokfört
värde
600 000

Nom
värde
600 000

Säte
Alafors

Dotterbolaget har under året varit vilande. Det har inte förekommit några transaktioner mellan
koncernbolagen och inte heller inom AB Alebygdens Elverk. Detta är anledningen till att
koncernresultaträkning och koncernresultatbalansräkning inte är upprättad.
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2008

2007

1 510 560
-1 264 668
245 892

1 507 709
2 852
1 510 561

0
0
245 893
245 893

0
0
1 510 561
1 510 561

2008

2007

65 732 287
65 732 287
18 405 040

66 678 287
66 678 287
18 669 920

2008

2007

0

27 706 000

2008

2007

Upplupna löner, semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda överföringsintäkter

3 181 120
952 879
0
0

1 838 357
884 696
199 806
691 785

Diverse övriga upplupna kostnader

1 187 820
5 321 819

421 142
4 035 786

2008

2007

20 000 000
34 900 000

8 500 000
22 900 000

Till stämmans förfogande vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Av stämman beslutad disponering
Avsättning till reservfond
Återbäring till medlemmar
Balanserad i ny räkning

6; * ) ""

#)# #

Ack överavskrivningar elanläggningar
Varav latent skatt
6< & !($#')"'( ) 2& #
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen.
Samtliga lån är amorteringsfria fram till och
med 2010. Därefter kommer de att omförhandlas.

6= 244&24!

)"!

# 58$%#2"* " & '!"+ " #
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För checkräkningskredit och övriga skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
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