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FORVALTNINGSBERATTELSE

Styrelsen fdr Ollebacken vind ekonomisk forening med siite i Stromsunds kommun' fflr

hi irmedavgeirsredo"i '" i"gf6rri ikenskapsireti60101.|61231,

Arsredovisningen Zir uppriittad i svenska kronor' SEK'

VERKSAMHETEN

Allmiint om verksamheten ,- 1 -,, :^1-^ i-+-o.can - 
'

Foreningen fru, ,o- andamil att frZimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att I

egen regi prodrr"..u t"ir;ota"rig .rr".gi. vid erets ing6ng hade foreningen 350 medlemmar'

Avgaende medlemmar,rnder 6iet har varit 5 och an6l medlemmar vid 6rets utgflng at 345'

Flerirsiiversikt, kkr 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsiittning 3 052 3 836 3 657 5 515 4121

Resultat efter finansiella poster -383 31g 14 | 146 690

Soliditet % 
r'w'@ 

61 59 56 56 54

Fiiriindringar i eget kaPital

Belopp vid 6rets inging
Aterbetalade insatser
Disposition enligt beslut av irsstiimma:

Balanseras i nY riikning

Arets resultat

Reserv- Balanserat Arets

fond resultat resultat

37 613 39 47s 422

+22 -422
649

37 613 39897 649

1  6 0 1 0 1
t6123l

39 891
649

40 546

40 546
40 546

Insats-
kapital

2s 266 000
-234 000

25 032 000Belopp vid flrets utging

Fiirslag till resultatdisposition

Styrelsen foreslir att till forfogande st6ende medel

balanserat resultat
6rets resultat
Totalt

Disponeras for
dverfdring till balanserat resultat

Totalt

Bolagets resultat och stiillning i ovrigt framgir av efterfoljande resultat- och balansriikningar

med tilliiggsuPPlYsningar.

\}\



Ollebacken vind Ek. fOr.

Ors.nr :  769618-1010

Arsredovisning
160101 -16123r Sida 3

RESULTATRAKNING

Rtirelseintfl kter, lagerfiiriind ringar m'm'

Nettoomsiittning
Summa riirelseintiikter, lager-
fiiriindringar m.m.

Riirelsekostnader
Direkta kostnader
Ovriga externa kostnader
Av- och nedskrivnin gar av materiella och

immateriel la anliiggningsti llgingar
Summa riirelsekostnader

Riirelseresultat

f inansiella poster
Ovriga riinteintiikter och liknande
resultatposter
Riintekostnader och liknande
resultatposter
Summa fi nansiella Poster

Resultat efter finansiella Poster

Bokslutsd ispositioner
Foriindring av overavskrivningar
Summa bokslutsdisPositioner

Resultat ftire skatt

Skatter
Skatt pA 6rets resultat

Arets resultat

Not 160101-161231 150101-151231

3  051  540

3 05r 540

-516 241
-5',7s 326

-2 002 000
-3 093 567

-42 027

3 835 820

3 835 820

-514 364
-588  501

-2 002 000
-3 r04 865

730 95s

7 266

-3s8 802
-351 536

379 418

-378 000
-378 000

I  418

0

-340 904
-340 904

-382 931

384 000
384 000

1 069

-420 -996

422

Mx^
649 t

\
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BALANSR,A.KNING

TILLGANGAR

Anliiggningstillgingar

Materiella anliiggningstillgfi ngar

Maskiner och andra tekniska anlZiggningar

Summa materiella anliiggningstillgingar

Finansiella anlflggningstillgingar
Andelar i intresseforetag
och gemensarnt stYrda foretag

Sum"ma fi nansielia anliiggningstiltgingar

Sum ma anlflggnin gstillgingar

Omsiittningstillgingar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Sum ma omsettningstillgfl ngar

SUMMA TILLGANGAR

Not t6l23l

39 874 835
39 874 835

l s  000
15 000

39 889 83s

468 084
0

468 084

l 980 945
1 980 945

2 449 028

151231

41 876 835
41 876 835

15  000
15 000

41 891 83s

568 882
A \

568 927

2 129 211
2 129 271

2 698 198

42 338 863 | 44 590 033

UI' ilgl^



Ollebacken vind Ilk. fiir.

Ors.nr: 769618-1010

Arsredovisning
160101 -161231 Sida 5

BALANSRIIKNING

EGN,T KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kaPital
lnbetalade insatser
Reservfond
Summa bundet kaPital

Fritt eget kaPital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kaPital

Summa eget kaPital

Obeskattade reserver
Ackumulerade overavskrivn ingar

Summa obeskattade reser"ver

Lflngfristiga skulder
Ovriga skulder til l kreditinstitut
Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristi gdel ovri ga sku lder ti I I kreditinstitut
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och
forutbetalda i ntiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

A+

J

25 032 000
37 613

25 069 613

39 89'7
649

40 546

25 110 159

701 000
701 000

l4  585  036
14 585 036

1 611 660
1 8 7 s 0
90 216

212'178

3 264
| 942 668

42 338 863

){X. \

t6t23l 151231

2s 266 000
37 613

25 303 613

39 4',7s
422

39 897

25 343 s10

1 085 000
I 08s 000

1 6 200 680
16 200 680

| 617 660
23'150
90 566

225 653

3 214
1 960 843

44 590

/1f/,
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TILLAGGSUPPLYSNINGAR

RedovisningsPrinciPer

Arsredovisningen iir upprzittad i enlighet med irsredovisningslagen och BFNAR 2016:10

Arsredovisning i mindre foretag.

Arsredovisningen uppriittas for forsta gingen i enlighet med Bokfdringsniimnden allmiinna

rid (BFNAR 2016:10) om arsredovisning-i mindre foretag, vilket kan innebiira en bristande

i iimlorbarhet me I lan rake.rskap s6ret och det niirmast fore gaende raikenskap s6ret'

Avskrivningar

Tilliimpade avskrivningstider :

Maskiner och andra tekniska anl2iggningar

Avskrivning sker linjtirt 6ver den forviintade nytdandeperioden med hzinsyn till viisentligt

restviirde.

25 tr

l 6 1 2 3 r

50 050 000
50 050 000

-8  173 165
-2 002 000

-10 175 165

39 874 835

l5r23r

50 050 000
s0 050 000

-6 171 165
-2 002 000
-8 173 16s

41 876 835

ls  000
0

15 000

15 000

1 Maskiner och andra tekniska anliiggningar

lngiende anskaffningsvtirden
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgfiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat viirde

2 Andelar i intressefiiretag och gemensamt styrda fiiretag

In giende anskaffningsviirde
Arets fordndring
Utgfl ende ackumulerade anskaffningsviirden

Utgiende redovisat vf, rde

l s  000
0

15 000

15 000\pt
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3 Lingfristiga skulder

Fiirfaller senare iin L ir och tidigare [n 5 flr

efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Fiirfaller senare iin 5 ir efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

4 Stiillda siikerheter och eventualfiirpliktelser

Fiir skulder till kreditinstitut har pantfiirskrivits:

Ovriga stiillda panter

Eventualfiirpliktelser

161231

6 410 640

8 tr4 396

l6123l

39 814 835

t5t231

6 470 640

9 730 040

151231

41 816 835

Inga

//th
nga

\,{
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Nils Ohrberg
Ordforande

UNDERSKRIFTER
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Karolfna Jonasson
Auktoriserad revisor

Revisorspiteckning

Vir revisionsberiittelse har avgivits i Osters und 20 ll - OA'4

/S/*rultu
H&kan Nilsson
Revisor
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Eva Regin
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Elisabet Oscarsson
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Revisionsberiiffelse

Till fbreningsstflmman i Ollebacken Vind
Ekonomisk Fdrening
Org.nr 769618-1010

Rapport om imredovisningen

Ufralanden
Vi har utf0rt en revision av arsredovisningen fbr
Ollebacken Vind Ekonomisk F(irening ftir rdkenskapsiret
2016.

Enligt var uppfattning har Arsredovisningen upprdftats i
enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla
viisentliga avseenden riittvisande bild av foreningens
finansiella stiillning per den 20lLl2-31och av dess
finansiella resultat ftr 6ret enligt drsredovisningslagen.
Fdrvaltningsberiittelsen iir ftirenlig med irsredovisningens
tivriga dolar.

Vi tillsty'ker dtirftir att ftreningsstiimman faststiiller
resultatrilkningen och balansriikningen fiir fiireningen.

GrandJUr uttalanden
Vi har utftirt revisionen enligt tnternational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Virt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi tir oberoende i fiirhillande till
fbreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i 6wigt
fullgiort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inh$mtat iir tilhiiicklisa
och ?indamilsenliga som grund fdr vara uttalanden.

Stytekens ansver
Det dr styrelsen som har ansvaret ftir att arsredovisningen
uppriittas och att den ger en riittvisande bild enligt
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar 6ven ftir den
intema kontroll som de bedOmer iir nddviindig ftir att
upprath en drsredovisning som inte innehdller nigra
viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi fel.

Vid uppr[ttandet av arsredovisningen ansvarar stJ,relsen fiir
bed<imningen av fiireningens ftirmtga att fortsafia
verksamheten. De upplyser, nAr se iir tilleknpligt, om
ftirhillanden som kan piverka fii,rmdgan att foftsAfta
verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tilldmpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera fdreningen, upph6ra med
verksamheten eller inte har nieot realistiskt altemativ till
att gdra ndgot av detta.

Revisorns anspar
Vdra mil iir att uppni en rimlig grad av siikerhet om
huruvida arsredovisningen som helhet inte innehflller nagra
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi fel, och att llimna en

| (2)

revisionsberiittelse som innehiller vira uttalanden. Rimlig
siikerhet iir en hdg grad av siikerhet men fir ingen garanti
ftir att en revision som utfiirs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka en
viisentlig felaktighet om en siLdan finns. Felaktigheter kan
uppsta pd grund av oegentligheter eller fel och anses vara
viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
fbrviintas p6verka de ekonomiska beslut som anv:indaxe
fattar med grund i arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anviinder vi
professionellt omdOme och har en professionellt skeptisk
instiillning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och beddmer vi riskerna fiir viisentliga
felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi fel, utformar och utfi)r
granskningsdtgfirder bland annat utiffin dessa risker och
inhiimtar revisionsbevis som dr tillrtckliga och
iindam&lsenliga frr att utgdra en grund frr vara uttalanden.
fusken ftr att inte upptacka en viisentlig felaldghet till
frljd av oegentligheter 6r hiigre iin fiir en viisentlig
felaktighet som beror pi fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, ftrfalskning avsiktliga
uteliimnanden, felaktig information eller isidosiittande av
intern kontroll.

- skaffar vi oss en fiirstielse av dsn del av fiireningens
intema kontroll som har betydelse fiir vir revision fbr att
utforma granskningsitgiirder som iir liimpliga med hiinsyn
till omstiindighetem4 men inte fiir att uttala oss om
effektiviteten i den interna konfollen.

- utvdrderar vi liimpligheten i de redovisningsprinciper som
anviinds och rimligheten i styrelsens uppskattrringar i
redovisningen och tillh0rande upplysningar.

- drar vi en slutsats om ltimpligheten i att st',relsen
anviinder antagandet om fortsatt drift vid upprdttandet av
arsredovisningen. Vi drar ocksi en slutsats, med grund i de
inhdmtade revisionsbeviseq om huruvida det finns nigon
v6sentlig osiikerhetsfaktor som avser sadana hiindelser eller
ldrhillanden som kan leda till betydande tvivel om
fiireningens ftirmaga att fortsiitta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en v6sentlig os6kerhetsfaktor, maste
vi i revisionsbertiftelsen fiista uppmiirksamheten pt
upplysningarna i fusredovisningen om den viisentliga
osdkerhetsfaktom eller, om sidana upplysningar iir
otillriicklig4 modifiera uttalandet om Arsredovisningen.
VAra slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhiimtas
fram till datumet ftir revisionsberiittelsen. Dock kan
framtida hdndelser eller ftirhillanden gdra att en ftlrening
inte liingre kan fortstitta verksamheten.

- utvfirderar vi den Overgripande presentationen, strukturen
och innehillet i iirsredovisningen, diiribland
upplysningarn4 och om fusredovisningen iterger de
underliggande hansalctionema och hiindelsema pi ett siitt
som ger en riifivisande bild.

Ollebacken Vind Ekonomisk Fdrening Org.nr 769618-1010



Vi m6ste informera stl,relsen om bland annat revisionens
planerade omfatfrring och inriktning samt tidpunkten fiir
den. Vi miste ocksi informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, diiribland de betydande
brister i den intema kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra liirfattningar

afiahnden
Ut6ver vfu'revision av drsredovisningen har vi iiven utfdrt
en revision av styrelsens lorvaltning fiir Ollebacken Vind
Ekonomisk Fiirening ffir riikenskapshret2}l6 samt av
ftirslaget till dispositioner betriiffande ftireningens vinst
eller ftirlust.

Vi tillstyrker att ftireningsstiimman disponerar vinsten
enligt ftirslaget i ftirvaltningsbertittelsen och beviljar
stltelsens ledamd,ter ansvarsfrihet ftir riikenskapsiret.

GrundJbr uttalanden
Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
V6.'rt ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet
Revisorw ansvar. Vi dr oberoende i fttrhdllande till
fiireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt
fullgiort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillrackliga
och ilndamilsenliga som grund ftir vara uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret ftir lorslaget till
dispositioner betriiffande fiireningens vinst eller fiirlust.
Vid ftrslag till utdelning innefattar detta bland zrnnat en
beddmning av om utdelningan iir ftirsvarlig med htuisyn till
de krav som fiireningens verksamhetsart, omfattning och
risker st?iller pi storleken av frreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i iivrigl

Styrelsen ansvarar ftir ftireningens organisation och
ftrvaltningen av fdreningens angeldgenheter. Detta
innefattar bland annat att fortl0pande beddma ftreningens
ekonomiska situation och att tillse att fi)reningens
organisation dr utformad si att bokfiiringen,
medelsfiirvaltningen och ftireningens ekonomiska
angelEgenheter i iivrigt kontrolleras pi ett betryggande slitt.

Revisorns ansvat
Vda m61 betriiffande revisionen av ffirvaltningen, och
diirmed vdrt uttalande om ansvarsfrihet. iir att inhiimta
revisionsbevis ftir att med en rimtig grad av silkerhet kunna
beddma om ndgon styrelseledamot i n6got viisentligt
avseende:

- ftiretagit nigon Atgiird eller giort sig skyldig till n6gon
ftirsummelse som kan frranleda ersiittningsskyldighet mot
ftireningon, eller

2 (2)

- pi nagot annat s?itt handlat i strid med lagen om
ekonomiska fiireningar, fusredovisningslagen eller
stadgarna.

VArt mil betriiffande revisionen av ftirslaget till
dispositioner av fiireningens vinst eller fiirlus! och d?irmed
v6rt uttalande om detta, iir att med rimlig grad av siikerhet
bedOma om fiirslaget dr ftirenligt med lagen om
ekonomiska ftireningar.

Rimlig siikerhet iir en hOg grad av stikerhel men ingen
garanti ftir att en revision som utft)rs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka itgiirder
eller ftirsummelssr som kan ftiranleda ers?ittningsskyldighet
mot ftireningen, eller att ett ftirslag till dispositioner av
ftireningens vinst eller ltirlust inte iir ftrenligt med lagen
om ekonomiska fiireningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anviinder vi professionellt omddme och har en
professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen.
Granskningen av frrvaltningen och fiirslaget till
dispositioner av ft;reningens vinst eller ltirlust grundar sig
friimst pA revisionen av riikenskapema- Vilka tillkommande
granskningsitg2irder som uffi)rs baseras p6 var
professionella bedOmning med utgingspunkt i risk och
viisentlighet. Det innebiir att vi fokuserar granskningen pi
sidana itgtirder, omrdden och fttrh6llanden som iir
vfrsentliga fiir verksamheten och diir avsteg och
tivertriidelser skulle ha stirskild betydelse fiir fiireningens
situation. Vi gfu igenom och prdvar fattade beslut,
beslutsunderlag vidtagna dtgiirder och andra ftirhillanden
som iir relevanta lbr virt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag fiir vdrt uttalande om st5nelsens ffirslag till
dispositioner betrdffande ftireningens vinst eller fiirlust har
vi granskat styrelsens motiverade ythande samt ett urval av
underlagen fiir detta ftir aft kunna beddma om ftirslaget iir
ftirenligt med l4gen om ekonomiska ftireningar.

Ostersund den2U4?Afi

Auktoriserad revisor
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