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Att inte kunna möta våra hyresgäster 
och kunder på det sätt som vi är vana vid 
tvingar fram nya sätt att agera på. Fabo 
kan konstatera att de anpassningar och 
förändringar som vi gjort under året har 
fallit väl ut och våra hyresgäster och kun-
der har fortsatt visa en stor nöjdhet med 
sitt boende.

UNDERHÅLL AV BOSTÄDER
Det visar sig även att under en pandemi 
har det varit viktigt att fortsätta utveckla 
Fabos verksamhet och Falkenberg som 
bostadsort. Fabo har satsat på nyproduk- 
tion för att tillföra fler bostäder samt un-
derhåll av våra befintliga bostäder. Detta 
görs för att säkerställa kvalitet och förbättra 
den service som våra hyresgäster förtjänar.

EFFEKTIVISERING AV VERKSAMHETEN  
De ekonomiska konsekvenserna som 
pandemin fört med sig har varit utma-
nande för Fabos verksamhet. Dels via 
lägre justeringar av den årliga hyran som
understiger kostnadsökningarna vilket 
bidrar till att vi behöver fokusera ytter-
ligare på effektivisering och säkerställa 
att vi prioriterar rätt saker. Trots dessa 
breda kostnadsökningar kommer Fabo 
aktivt arbetat för att säkerställa att det 
inte ska påverka den service och kvalitet 
som vi levererar till våra hyresgäster och 
kunder.

PANDEMIN HAR SATT VERKSAMHETEN PÅ PROV

FOSSILFRIA TILL ÅR 2030
Fabo behöver ta stora kliv för att klara av 
de miljömässiga och sociala utmaningar 
som ligger framför oss. Under året har 
Fabo fortsatt satsa på Fabos gröna om-
ställning i vår verksamhet och utvärderar 
löpande lösningar som förenklar för våra 
hyresgäster att göra hållbara val, såsom 
utökad avfallssortering. Verksamhetens 
omställning har under året innefattat fort-
satt minskning av fossila transporter samt 
effektivare energilösningar i våra fastighe-
ter, allt för att lyckas nå målet om att vara 
helt fossilfria till år 2030. 
 
EN TRYGGARE LIVSPLATS
Falkenberg har under året varit drabbat 
av flera händelser som stör den sociala 
tryggheten och hållbarheten. Detta rör 
både skadegörelse, brott och generella 
trygghetsstörningar. Fabo arbetar aktivt 
tillsammans med samhället i övrigt att 
göra Falkenberg till en tryggare livsplats. 
Då trygghetsfrågan inte förhåller sig till 
en tomtgräns är det enbart med gemen-
samma insatser som vi kan hjälpas åt 
för att skapa trygghet och inkludering i 
samhället som helhet.

// CHRISTIAN KYLIN, VD

”Vi behöver fokusera  
ytterligare på effektiv- 

isering och säkerställa att 
vi prioriterar rätt saker” 

Christian Kylin, VD
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Året i korthet
JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

PREMIÄR FÖR  
DIGITALA NYHETSBREV 

FÖRSTA SPADTAGET  FÖR 
PSYKIATRIBOENDET

NYA SPONSORAVTAL

VÅRENS NUMMER AV 
HEMKÄNSLA GES UT  

MILJÖHUSKAMPANJ

ROT-RENOVERINGEN PÅ 
TRÖINGEBERG KLAR

30 LÄGENHETER PÅ GINSTVÄGEN 
 I SKOGSTORP SÄLJS

RENOVERINGEN AV  
FÅBORGSVÄGEN STARTAR

HÖSTENS NUMMER AV 
HEMKÄNSLA GES UT

HYRESGÄSTMÖTE ANGÅENDE  
RENOVERING, MODERNISERING  
& OMBYGGNATION AV TRÄDGÅRDEN 16

TRYGGHETSARBETE: 
FOTBOLLSPLANEN MITT I BYN

HYRESGÄSTENKÄT &  
MEDARBETARENKÄT 
SKICKAS UT FÖRVÄRV AV SPETTET 4

NYA LEKPLATSSKYLTAR  
TAS I BRUK

FÖRSÄLJNING AV
VINKELN 7

FÖRSÄLJNING AV
REPSLAGAREN 22
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Händelser vi minns

NYA SPONSORAVTAL
Fabo är en stolt sponsor till flera 
föreningar i Falkenberg. Genom 
sponsringen vill vi knyta kontakter 
mellan föreningslivet och våra  
hyresgäster. 

År 2021 valde Fabo att sponsra klub-
bar som arbetar aktivt med integra-
tion och medverkar i vårt trygghets-
arbete som samordnas av kultur-, 
fritids- och teknikförvaltningen. 
#fabosponsrar

HEMKÄNSLA DELAS UT
Hemkänsla är Fabos kundtidning 
som kommer ut två gånger per år.  
 
År 2021 kunde man bland annat 
läsa om vår hyresgäst Kevin VO 
som dansade i Talang på TV4 samt 
om Anita och Lennart som har  
bott i samma Fabo-lägenhet i  
Tröingeberg i över 34 år. Behöver 
vi ens nämna att de trivs?  
#hemkänsla

COVID-19 RESTRIKTIONER
Stora delar av 2021 har präglats av 
restriktioner. Vi är rädda om våra hyres-
gäster och medarbetare. För att minska 
smittrisken har Fabo endast utfört akuta 
serviceanmälningar och vår personal 
har jobbat hemifrån i den mån som går. 
 
Fabos kundtjänst på Möllegatan har  
varit stängd under hela året och endast 
tagit emot bokade besök bakom plexiglas. 
Vi har funnits tillgängliga på avstånd via 
chatt, mejl, forum och telefon.
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BAGERI SÄF FLYTTAR IN
På Holgersgatan 15 i centrala  
Falkenberg har en ny lokalhyres-
gäst flyttat in, Bageri Säf. Ett litet 
hantverksbageri med fokus på kul-
turspannmål och surdeg där man 
kan köpa nybakade bröd och bullar 
tre gånger om dagen. @bagerisaf

FÖRSTA SPADTAGET FÖR  
PSYKIATRIBOENDET
Vi är glada över att få bygga Falken-
bergs första boende för personer 
med psykisk funktionsnedsättning 
tillsammans med socialförvaltning-
en och NCC. Psykiatriboendet byggs 
i området Stafsinge Arvidstorp och 
beräknas att stå klart i september år 
2022. #allatidersboende

PREMIÄR FÖR DIGITALA  
NYHETSBREV 
Varje månad skickar Fabo ut ett  
digitalt nyhetsbrev till alla hyres- 
gäster som har en registrerad 
e-postadress hos oss. En digital 
satsning och ett klimatsmart  
informationsalternativ gentemot att 
skicka brev i pappersformat.  
#digitalsatsning

NY DESIGN PÅ LEKPLATSSKYLTAR
Skyltarna är en viktig del av säker-
hetsarbetet kring Fabos lekplatser. 
På dem står det vad lekplatsen heter, 
vilken adress den har, vem som an-
svarar för lekplatsen samt vem som 
ska kontaktas vid en nödsituation.
Fabos lekplatsansvariga ser till att 
lekplatserna är hela, rena och trygga 
att leka på. #tryggalekplatser
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STENFALKENS HUS
Under 2021 öppnade Trygghets-
arbetarna upp mötesplatsen Sten-
falkens hus i norra Stafsinge som 
bedrivs i Fabos lokaler. 

Stenfalkens hus är en allmän  
mötesplats där alla oavsett ålder 
är välkomna. Där man kan umgås, 
träffas och utföra aktiviteter tillsam-
mans med andra. Vilka aktiviteter 
som bedrivs är upp till de som  
deltar. @trygghetsarbetarna

FABOS SAMARBETE MED 
TRYGGHETSARBETARNA 
Trygghetsarbetarna är bryggan  
mellan kommun, bostadsbolag, 
föreningslivet, näringslivet och 
invånare i Falkenberg. En positiv 
kraft och en möjliggörare för att 
skapa aktivitet, delaktighet och
trivsel i prioriterade områden. 

Trygghet är en viktig fråga för oss 
på Fabo och vi gör flera insatser för 
att öka tryggheten i våra bostads-
områden. Sedan 2019 har vi sam-
arbetat med Trygghetarbetarna på 
kultur-, fritids- och teknikförvalt-
ningen. Samarbetet innebär bland 
annat att vi har trygghetsarbetare 

på plats på utvalda områden där de 
anordnar aktiviteter och trygghets-
vandrar tillsammans med de boen-
de och föreningar som vi sponsrar.

HJÄLTARNA PÅ ÄNGSLYCKEVÄGEN
Räddningstjänsten fick ett larm om 
brand i en av våra fastigheter på 
Ängslyckevägen. Tack vare snabba 
insatser från boende och grannar 
på området kom branden snabbt 
under kontroll. För att visa vår 
tacksamhet lämnade vi och Rädd-
ningstjänsten över blommor och en 
tygpåse med brandvarnare, brand-
filt och annat smått och gott till 
alla dem som gjorde en hjälteinsats 
denna kväll. #brandhjältar

Fabo årsbok 2021
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Miljöhuskampanj

DET ÄR LÄTT ATT SORTERA RÄTT
Så här snyggt ser det numera ut i 
våra miljöhus på Falkagård, Sloa-
lyckan och Herting. En ny skyltning 
är på plats för avfallshantering av 
Avfall Sverige med enkla och tydliga 
symboler som gör det lätt för både 
vuxna och barn att sortera rätt.

MILJÖHUSDAGAR 
För att minska felsorterat avfall i 
våra miljöhus genomfördes en kam-
panj under året. Den syftade till att 
öka kunskapen om att sortera rätt. 
Information spreds genom digitala 
kanaler, dörrknackning, tydliga skyl-
tar i miljöhusen och målade fotspår 
i marken som visade vägen dit. Det 
delades även ut broschyrer, återvin-
ningskort och källsorteringspåsar. 

Kampanjen genomfördes av kom-
munikatör, miljövärd och prakti-
kanter från kommunens AMA- 
projekt. De har varit på plats under 
våra miljöhusdagar och visat hur 
man sorterar rätt i ett miljöhus.  
#detärlättattsorterarätt
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Renoveringar
TRÖINGEBERG 
Våra fastigheter på Tröingebergs-
vägen och Bergåsavägen är byggda 
mellan 1971 - 1973. Samtliga 70 
lägenheter har under 2020/2021 
genomgått renovering och moderni-
sering där hyresgästen har fått välja 
mellan två olika koncept, en varm 
(beige) eller kall (grå) kulör. De har 
dessutom haft chans att göra tillval 
med diskmaskin, tvättmaskin, tork-
tumlare och handdukstork. 

HERTING
Fastigheterna på Fåborgsvägen 10-14 
är byggda 1962. Under 2021/2022 
kommer samtliga 36 lägenheter där 
genomgå renovering och moderni-
sering. Likt projektet på Tröinge-
berg har hyresgästen kunnat göra 
tillval och har fått välja mellan två 
olika koncept.  
Det som nämns i den turkosa rutan 
nedan har/kommer renoverats  
under projekten. #faborenoverar

ÅTGÄRDER FASTIGHET
- Ny belysning vid entré & trapphus
- Nytt låssystem samt elektroniskt
  passagesystem i allmänna utrymmen. 
- Målning av entréer & trapphus 
- Fastighetsboxar i entréer
- Nya säkerhetsdörrar

ÅTGÄRDER I KÖK
-  Nya skåpstommar, luckor & lådor
-  Ny spis & kyl/frys
-  Ny belysning över diskbänk

-  Diskbänk med ny blandare, nytt      
   kakel & laminatbänkskiva. 
-  Målning av väggar & tak
-  Parkettgolv

ÅTGÄRDER I BADRUM
-  Nytt kakel upp till tak
-  Klinker på golv
-  Nytt tvättställ med kommod
-  Vikbara duschväggar
-  Ny termostatblandare & duschset
-  Nytt badrumsskåp med belysning

Fabo årsbok 2021
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2 633
ANTAL LÄGENHETER

113
MEDARBETARE

41% KVINNOR

59% MÄN

Året i siffror

82
MILJÖHUS

SERVICEANMÄLNINGAR

16 709

NÖJDMEDARBETARINDEX
79 AV 100

NÖJDKUNDINDEX
69 AV 100

12 985
I BOSTADSKÖ

106
RENOVERADE LÄGENHETER

KÖTID FÖR ATT FÅ EN 
 LÄGENHET I CENTRUM 

4-5 års384
INFLYTTNINGAR 

191 635   
KVM UTHYRNINGSBAR YTA

77 %
AV VÅRA FORDON 

ÄR FOSSILFRIA 
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HÅLLBARHETSARBETE PÅGÅR KONTINUERLIGT OCH KRÄVER DAGLIGA IN-
SATSER OCH STÄNDIG UTVECKLING. FABOS STRÄVAN ÄR ATT ÅRLIGEN FATTA 
BESLUT OM INVESTERINGAR OCH ARBETSSÄTT SOM HAR EN MINSKAD MIL-

JÖPÅVERKAN. MÅLET ÄR ATT NÅ KLIMATNEUTRALITET TILL ÅR 2030.

 VÅR HÅLLBARHETS-REDOVISNING UTGÅR FRÅN TRE PERSPEKTIV;  
EKOLOGISK, SOCIAL OCH EKONOMISK HÅLLBARHET.



13

TRANSPORTER 
Ett löpande arbete med att byta ut äldre 
fordon med moderna elbilar pågår. En 
transportbil som drivs på el samt tre bilar 
som drivs med naturgas har köpts in un-
der året och en större beställning av ytter-
ligare elbilar har förberetts. De dieselbilar 
som finns kvar inom Fabos bestånd drivs 
huvudsakligen med HVO, ett bränsle som 
är producerat av förnybara råvaror.

Vår personals kortare resor mellan olika 
arbetsställen görs numera i större ut-
sträckning med eldrivna, s k lådcyklar.

VERKTYG
Under året har en rad handverktyg, så-
som röjningssågar, handgräsklippare och 
sekatörer, bytts ut mot nya med eldrift. 
Även flera gräsklippare har bytts ut mot 
robotgräsklippare.

ENERGIFÖRBRUKNING
Den totala energiåtgången per uppvärmd 
yta fortsätter sin resa nedåt mot våra mål 
med att minska energianvändningen. 
Totalt sett har dock energianvändningen 
ökat inom vårt bestånd och det beror till 
stor del på omfattande ROT-renovering. 
Ett exempel på en åtgärd som ska minska

Fabo årsbok 2021

Hållbarhetsredovisning
elförbrukningen inom storkök är att det 
har installerats temperaturmätare i frys/
kylrum i ett äldreboende i Ullared. Det 
hjälper till att minska energiförbrukningen 
på kylanläggningar men upptill 40 % per 
år. I vår nyproduktion används i huvudsak 
grön el som produceras genom solceller 
för uppvärmning av våra fastigheter. 

BIOLOGISK MÅNGFALD
”Blommande bostadsgårdar” är ett pi-
lotprojekt i Skogstorp som ska öka den 
biologiska mångfalden. Fabo gör en insats 
för att förbättra förutsättningarna för pol-
linerare, såsom fjärilar, humlor, bin och 
blomflugor, som behöver boplatser för att 
klara sig. Platsen är väl vald då här finns 
stora gräsytor samt att den sandiga jord-
månen innebär goda förutsättningar för 
odling. Här låter Fabo gräsmattorna växa 
upp genom att ettåriga s k blomsteråker-
fröer sås, gräs runt befintliga träd tillåts 
växa upp och fleråriga örter planteras.

På flera områden ges det möjlighet till 
våra hyresgäster till egen odling i  
odlingslådor.

EKOLOGISK HÅLLBARHET
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BOENDEINFLYTANDE
Fabo har regelbundna möten med hy-
resgästföreningen och det drivs flera 
gemensamma projekt. Varje år skickas 
en hyresgästenkät ut till våra hyresgäster 
med frågor inom olika områden. Nästan 
1000 svar kom in och det gav oss en god 
grund till att planera åtgärder som ska 
stärka kundnyttan. Resultatet från enkä-
ten och planerade åtgärder presenterades 
på hemsidan. 

ORIKTIGA HYRESFÖRHÅLLANDEN
Genom en ny tjänst som boendehandläg-
gare arbetar Fabo aktivt med att förebyg-
ga, upptäcka och utreda otillåten andra-
handsuthyrning. 

VRÄKNINGSFÖREBYGGANDE
Med tidig dialog med våra hyresgäster 
som drabbats av ekonomiska problem 
eller som orsakat någon sorts störningsä-
rende hoppas vi minska antalet vräk-
ningar.

TRYGGHETSARBETET
Trygghetsarbetet på våra områden han-
teras av kultur-, fritids- och teknikför-
valtningen. De arbetar med flera sorters 
aktiviteter och de har dialog med boen-
de. Trygghetsarbetet bygger på en nära 
dialog med Polis, Räddningstjänst bland 
annat genom olika forum. 

Under året har Stenfalkens hus etable-
rats, det är en mötesplats där det erbjuds 
läxläsning föreläsningar och informa-
tionsträffar. I december arrangerades en 
konferens ”Fotbollen mitt i byn” som ska 
skapa långsiktig samverkan med samhäl-
lets aktörer för att öka tryggheten genom 
ökat samarbete med föreningslivet. 

KONSTPROJEKT
För att stärka representationen av kvinn-
liga konstnärer i det offentliga rummet 
drivs ett årligt konstprojekt tillsammans 
med Rian Designmuseum. Under året 
togs beslutet att konstverket ”Mamma” 
av konstnären Annika Bryngelson ska 
utsmycka en fasad i centrum.

SOCIAL  
HÅLLBARHET

EKONOMISK
HÅLLBARHET
HÅLLBARHETSARBETE 
Den ekonomiska dimensionen av hålbar-
hetsarbetet innefattar ekonomisk tillväxt  
och handlar om att skapa värden och hus- 
hålla med resurser. Ekonomisk hållbarhet 
innebär att företagets ekonomi präglas av 
långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk 
och återvinning.
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Fabo har ett fastighetsbestånd som är i 
behov av ROT-renoveringar i många fall 
så dessa projekt kommer att vara åter-
kommande under många år framåt.
 
TILLFÖRSIKT OM FRAMTIDEN
Var kommer fokus vara de kommande 
åren? Lönsamheten kommer vara i fokus 
framåt då vi har högre kostnadsökningar 
än intäktsökningar. Vi behöver fortsätta 
vårt arbete att utmana våra arbetssätt för 
att bli mer effektiva och omfamna digita-
lisering och automatisering. Vi behöver 
även bredda vårt erbjudande av tjänster 
och produkter och ta betalt för det mer-
värde som skapas för våra kunder.

Klimatet är väldigt viktigt och Fabo mås-
te hela tiden jobba för att ge våra hyres-
gäster förutsättningar att göra smarta 
klimatval. Fabo måste fortsätta att ener-
gioptimera fastigheterna och göra smarta 
klimatinvesteringar i både nyproduktion 
och underhåll, vilket gör dem både eko-
nomiskt och miljömässigt lönsamma. 
Fabo har engagerade  
medarbetare och  
hyresgäster så till- 
sammans tar vi oss  
an dessa utmaningar  
för en ljus framtid för  
Fabo och klimatet.

// ROBBY ENGVALL, 
EKONOMICHEF

2021 har varit ett händelserikt år för 
Fabo ur ett ekonomiskt perspektiv till-
sammans med pandemins fortsatta 
utmaningar. Fabo har en trygg ekono-
misk och organisatorisk grund att stå på, 
vilket har gjort att vi klarat oss väl. Vi har 
en affärsplan och ett ledarskap som har 
väglett oss i dessa ovanliga tider.
Resultatmässigt var 2021 väldigt bra. 
Den främsta anledningen var att det 
genomfördes flera försäljningar av både 
mark och fastigheter på en glödhet fast-
ighetsmarknad. De operativa intäkterna 
har haft begränsad negativ påverkan 
relaterat till Covid-19. Fabo har en re-
lativt liten exponering mot lokaler där 
Covid-19 har slagit hårt. Vi har även en 
fortsatt stark efterfrågan på våra hyres-
rätter med en ständigt växande kö, vilket 
har lett till en låg vakansgrad.

UTMANINGAR
Fabo står dock inte utan ekonomiska ut-
maningar. Vi har under 2021 sett energi-
priser som har stigit kraftig och fram-
tiden får utvisa vilken nivå de kommer
stabilisera sig på. Det har även varit 
kraftiga prisuppgångar på byggnadsvaror 
som påverkar kostnaderna för reparatio-
ner, underhåll och nyproduktion. Hy-
reshöjningarna har samtidigt varit låga, 
vilket sätter press på resultatet. 

Under 2021 har investeringarna haft 
stort fokus på ROT-renoveringar och
planering inför kommande stora projekt.

Fabo årsbok 2021

EKONOMICHEFENS REFLEKTION

Fabo årsbok 2021
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Resultaträkning

Nettoomsättning        
Hyresintäkter o dyl
Intäkter uppdragsverksamhet
Summa nettoomsättning   
Verksamhetskostnader         
Driftskostnader, ägda fastigheter   
Underhåll, ägda fastigheter 
Driftskostnader uppdragsverksamhet   
Fastighetsskatt   
Avskrivningar   
Summa verksamhetskostnader     
Bruttoresultat    
           
Central administration   
Avskrivningar  
Övriga rörelseintäkter     
Övriga rörelsekostnader     
Rörelseresultat  
           
Resultat från finansiella poster       
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
    
Resultat efter finansiella poster   
           
Koncernbidrag   
Skatt på årets resultat 
Uppskjuten skatt 

Årets resultat   
Hänförligt till moderföretagets aktieägare    

 266 122
38 854

304 976
 

-116 404
-7 206

-29 030
-4 990
-51 761

-209 391
95 585

 
-20 601

-899
0
-5

74 080
 
 

1 329
-31 115

-29 786
44 294

 
-37 625

1 309
-1 287

6 690
6 690

 

340 963
36 841

377 804
 

-130 640
-9 101

-27 709
-5 097

-57 344
-229 969

147 835

-22 558
-908

0
0

124 369

-491
-25 143
-1 500
98 735

-57 228
-192

-2 298
39 017
39 017

Belopp i tkr       2021-12-31 2020-12-31Notering

17
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Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar
 
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar 
 
Omsättningstillgångar
 
Varulager m m
Lager
  

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordran Falkenbergs kommun
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 
 
Kortfristiga placeringar
Fordran Falkenbergs kommun (koncernkonto)
 
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
 
SUMMA TILLGÅNGAR
   

 
1 668 407

6 211

528 217
2 202 835

 
41

1 376
570

1 987
2 204 822 

 
 
 

340

340
 

3 564
18 299

Belopp i tkr       2021-12-31 2020-12-31Notering

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

11
5 997

225
2 832

30 928
 
 

16 196
16 196

 
123

47 587

2 252 409
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2 049 459
7 998

158 942
2 216 399

 
41

1 376
561

1 987
2 218 377 

 
 
 

375

375
 

1 854
374

3
16 689
33 517

477
52 914 

 
 

61 606
61 606

 
124

115 019

2 333 396
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Eget kapital och skulder

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets aktieägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets aktieägare
 
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt
 
 
Långfristiga skulder
Kontantinsatser boföreningar
Skulder till Falkenbergs kommun
Skulder till moderbolag
Övriga skulder
 
 
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till moderföretag
Skulder till koncernföretag
Skulder till Falkenbergs kommun
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
    

 

253 000
221 885
62 824

537 709
 

537 709
 

21 748
21 748

 
 
0

1 565 000
53 068

89
1 618 157

 
 

13 083
4 035
2 836

18 335
0

7 121
29 385
74 795

 
2 252 409
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253 000
265 068

101 841

619 909
 

619 909
 

24 498
24 498

 
 
0

1 565 000
65 2j86

75
1 630 361

 
 

15 230
0

7 216
0
0

6 933
29 249
58 628

 
2 333 396
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