o

Arsredovisning Odling I
Balans ftir rtkenskapsflret
20L7
Organ isationsn

um

mer 845002-2655

Odllng
i Bolons

Styrelsen for Odling i Balans fir hfrrmed
avge irsredovisning fdr rdkenskapsir

TTB

$4ffi-ro

F*

i l-,/.n t

1 (16)

p

FORVALTNINGSBER]iTTELSE ODLING I BALANS

4

lntressenter.........

Projekt

-

7

Biologisk mingfald

9

Temadag 19 januari Linkoping

10

lntressent- och 16dstrdff pi Sddergird

..................
8-9 november Backens Gard ........'............

Pilotgerdstreff pe Viistrabygird 26juni
Pilotgerdstraff

.""""

""""" 11
""""" ' 11

2 (16)

11(

Information om verksamheten
Odling i Balans (OiB) syfte dr att utveckla svensk vdxtodling si att ekonomi och ekologi iir
balans. Helhetsperspektivet inom produktionen dr utg6ngspunkten med hdnsyn till

i

viixtndring, vdxtskydd, markvird, energihushillning, vattenhushdllning, klimat, vattenmiljci
och biodiversitet. OiB 6r en fristdende organisation som verkar for att utveckla svenskt
lantbruk. Under 6ret har OiB arbetat med flera projekt tillsammans med forskare,
intressenter, ridgivare och lantbrukare. Ett prioriterat omr6de dr att f<ira ut forskningsoch forsoksresultat i praktiken. Nedan foljer en berdttelse om OiB verksamhet under

20L7. OiB grundades 1991 de den registrerades som ideellfcirening.
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Figur L. Ekonomioch ekologisko voro ibolons tir Odling i Bolons motto. Fdreningen orbetar utifrdn ett
helhetsperspektiv inom jordbruket, med frdgor om god markvdrd och bordighet, minskod
klimotpdverkan, votten- och energihushdllning, bolanserod vtixtntiringstillfdrsel, skydd ov biologisk
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Pilotgirdar
Basen i Odling i Balans utvecklingsarbete dr organisationens l-7 pilotgirdar. I vissa projekt
sker ocksi samverkan med andra girdar i Sverige. Girdarna fungerar som testg6rdar i olika

sammanhang och som fdltlaboratorium iflera forsknings- och utvecklingsprojekt. Flera av
intressenterna anviinder girdarna ftir att testa id6er och praxis i liten skala innan de
implementeras i stcirre omfattning. Varje 5r genomfors ett stort antal studiebesok

pi flera

av OiB g6rdarna.
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Figur 2. Det mesto ov verksomheten sker i somverkon med de 17 OiB pilotgdrdarno. lvisso
projekt sker ocksd samverkan med ytterligore ett ontolgdrdar iSverige.

OiB styrelse
Styrelsen har bestitt av HSkan Wahlstedt, (ordforande), Martin Andersson (vice
ordfcirande), Pdr-Johan Locif (Lantmiinnen), Mats Andersson (Svenskt Vixtskydd), Lennart
Nilsson (LRF), och Anders Jonsson (RISE). Det har varit fyra styrelsemoten under 5ret, varav

ett var ett konstituerande mcite.
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Intressenter
En stor del av projektverksamheten sker i samarbete med intressenterna. De representerar

kedjan

frin "jord till bord". Under 2017 var det 13 intressenter

som anslog medel till

verksamheten och deltog i projektverksamheten mer eller mindre.
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1j stycken intressenter som ansldr medel

och somverkor

med OiB pd olika stitt.

Vetenskapligt rfld
Odling I Balans bistis av ett vetenskapligt r5d. De medverkar
delaktig i OiB projekt. De ger

r6d

pi olika

seminarier och iir

om framtida strategiskt satsningar och ger r6d

i

vetenskapliga fr6gor. De dr experter inom foljande omriden: Vdxtodlingsfrigor; Gciran
Bergkvist, SLU, lnstitutionen fcir Vixtproduktionsekologi, Vdxtndring mineralgodsel;

Gunilla Frostg6rd, expert viixtndringsfrdgor, Chefsagronom, Yara, Vdxtndring stallgcidsel;
Helena Aronsson, SLU, samverkanslektor, lnstitutionen fcir mark och miljd, expert
viixtnriring och frirluster, Vdxtskydd; Gciran Gustafsson, Jordbruksverket,
Vdxtskyddsenheten, Linkoping, expert vdxtskydd och svamp, Vdxtskydd; Henrik Hallqvist,
Jord b ru ksverket, Viixtskyddsen heten, Al na rp expert viixtskydd och ogrds,

Landskapsbiologioch biologisk m6ngfald; Petter Hald6n, r6dgivare

HS i Uppsala.

Projekt och teman under 2017

.
o
.
.
r
.
.
.
.
.
.

NyckeltalforPilotgirdar
V;ixtniiring i vatten, optimerad godsling & minimerat vdxtndringslickage
Vdxtniiring i vatten, fosfor optimal placering av motdtgdrder
Klimatfrdgor
lntegrerat vdxtskydd & sdkert vdxtskydd
Biologisk m6ngfald

SamZon-projektet

Markstruktur
Energihushdllning/energi
Ovriga samband och precisionsodling

Demogirdsprojekt
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Proiekt - Nyckeltal ftir Pilotgflrdar
OiB doku mentationsverktyg "Gerdsnyckeln" har anvents fdr

att berekna vextnaringsbalanser

pi pilotgSrdarna. Nyckeltal over kveveutnyttjande, kvdvedverskott, fosfordverskott,
kviivegiva per ton skdrd tas fram per filt, per grtidor och som ett medelv5rde fdr gSrden.

En

analys <iver flera ers resultat visade att nyckeltalen per groda och 5r 5r det mest intressant
att fcilja bide ur miljo- och produ ktionssynpu nkt.

Projekt - Viixtndring i vatten, optimerad gtidsling och minimerat ldckage
Yara, OiB och Jordbruksverket har samarbetat under ett antal ar i ett projekt med
ogcidslade rutor

ddr

man genomfiirt matnlngar med en kvdvesensor. Dessa nollrutor dar

man mater markens mineralisering har anviints p5 ett antal av girdarna under 5ret. P6

si sdtt

egen mineralisering. Projektet har visat att det er oftast
fdrdelaktigt att dela givor och kompletteringsgodsla utifrin grtidans potential det enskilda
kan man skatta markens

eret och markens leverans av kvdve.
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Figur 4. Resultot frdn ett somorbetsprojekt med Yoro och Jordbruksverket med miitningor ov
mineroliseringen i nollrutor med kvtivesensor. Exempelfrdn Sddergdrd frdn miitningqr vid lyro
tillfaillen under 2017. De streckode linjerno visar vod morken levereror utqn tillsott gddsel.

Proiekt- Viixtniiring i vatten, fosfor, optimal placering av motetgerder
Lantbrukarnas egna erfarenheter om riskomriden

fci r

fosfo rftirluster kombineras med

resultat fr6n modellering av riskomriden fcir erosion, ytavrinning och fosforftirluster, samt
med mdtningar

frin girdarna.

Projektet er det andra Sret av ett treerigt projektsa marbete

med Faruk Djodjic, forska re fr6n SLU som er finansierat av SLF. Under 5r 2017 har en ny
metare installerats p6 Scfdergird fiir att kontinuerligt kunna ta vattenprover

frin drdneringsrcir i

velavgransade fah.
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Projekt - Klimat
Nytt underlagsmaterialtill att bertikna klimatpiverkan frSn spannmilsgrodor har initierats
under 5ret. En projektansrikan har tillsammans med branschen och RISE skickats in som
handlar om att uppdatera klimatberdkningarna frir grisproduktionen inklusive foderodlingen

Proiekt - Integrerat vaxtskydd och sdkert viixtskydd
OiB pilotgdrdar tillhandah6ller demonstrationsg6rdar frir att visa upp siikert vdxtskydd och
integrerat vdxtskydd. Pifyllning, tvdttning och uppstdllning bor ske p6 ett sdkert sdtt ftir att
undvika spill. Biobddden iir en OiB uppfinning frSn en av g6rdarna, av Gciran Ohlsson fr6n

NorregSrden. Tekniken har spridits i hela vdrden och fortfarande dr det samma grundprincip
som giiller, och i stort sett samma fyllnadsmaterial som fcireslSs. Biobiddens
anvdndningsomrdde har diskuterats och en uppdaterad instruktion har tagits fram.
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Figur 5.Dogens konstruktion ov biobcidd och rekommendotioner ov moteriol diir eventuello rester
ov vtixtskyddsmedel sko brytos ned, ser i stort sett ut pd sommo sott, som den modell som togs
fram pd Norregdrden for drygt 25 dr sedon. Ny broschyr om hur den btir onliiggos hor togits from,

Proiekt - Biologisk mingfald
Flera pilotgirdar arbetar aktivt for att stdrka den biologiska mingfalden. Pi flera av girdarna har

man naturbetesmarker, blommande kantzoner for att frdmja pollinerare, 16rkrutor etc.
Erfarenheter frin tidigare arbete med biologisk mSngfald och 6tgdrder for att skydda vatten
utmynnade i projektet SamZon som startades under 2017.
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Figur 6. Fotogrofierno visor pd ndgro exempelfrdn OiB gdrdorno hur mon arbetar med biologisk
mdngfold. Pd Sodergdrd odlos en biodiversitetsblondning kring brunnor fdr ott skyddo vottnet, pd
Hocksto gdrd testos en biodiversitets blondning vid svdrdtkomligo konter och pd Broby gdrd hor mon
hrir onlagt en iirtblondning mellon tvd fdlt.

Proiekt - SamZon
SamZon projektet utifriin konceptet skydda och friimja, startade under 2017. Det 5r ett
projekt som syftar till att utveckla ett koncept fcir skyddszoner, med minga olika funktioner,
alltifrin att minimera risken f<ir ldckage av ocinskade iimnen frin 6kermarken samtidigt som
den biologiska mingfalden gynnas, skapa olika typer av rekreationsviirden. Det fyrairiga

projektet finansieras via EIP-Agri i Landsbygdsprogrammet. Projektet 5r ett samarbete
mellan OiB, Lantmdnnen, Hush6llningssillskapet, HIR Sk6ne, WWF, Yara och SLU.
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Figur 7. SomZons projektet hondlor om ott bdde skyddo och fromjo genom att anliigga mdngfunktionello skyddszoner. Projektportners; Por-lohon Lo6f, Hdkon Wahlstedt, Emelie Svensson, Petter
Halddn, Heleno Aronsson, Mottios Hommorstedt, Heleno Elmquist, Mots Andersson, Olo lennersten,
Jonos losefsson, Siinke Eggers, Katorino Elfstrdm, ej med pd denno bild, och OiB pilotgdrdor.

M6let tir att ta fram ett fdrdigt odlings- och skotselskoncept fcir mingfunktionella
skyddszoner, baserat p6 vetenskapliga fakta, tester p6 pilotgirdar samt validering fr6n
lantbrukare och myndigheter. Ridgivningen bistir med kunskap och handeln kan inbegripa
konceptet i sin marknadsfciring.

Proiekt-

Markstruktur

tl,s*ili,ar:e

EU projekt som heter SoilCare. Projektet har flera
samarbetspartner i Europa och koordineras via Holland. Gunnar Borjesson, vid SLU i Uppsala

OiB medverkar

till en del i ett

ansvarar fcir Sverige uppdrag i projektet. Projektet syftar till att oka produktiviteten genom
att frirbdttra markstatus.

Proi ekt

- Energihushfl llning/Energi
8 (16)

p

Energihushi llningen ar en central del inom OiB. Under aret har flera 96rdar testat det nya
verktyget "logmaster" som siiljs och lanseras via Datavext. Det ska kunna anvindas f<ir att
analysera briinslef<irbru kning och arbetstid pi fiilten. Flera av OiB lantbrukarna har testat
tekniken och senare gett fcirslag pi hur tekniken behciver utvecklas.

projekt som heter Fiirdplan Energi och finansieras
viren 2018. OiB uppdrag var att utforma
en enkat till lantbrukare med fr6gor vad man gjort och planerar gcira angSende fcirnybar
energiproduktion och energieffektivisering.
OiB har ocksS varit delaktig i

ett

LRF-RISE

av Jo rd bru ksverket. Projektet ska slutforas under

Proiekt- ovriga samband & precisionsodling

E#

tillen mindre del medverkat i ett Eu-projekt som heter Diversify. Designing
lnnovative plant teams for Ecosystem Resilience and agricultural Sustainability. Det er ett
fyrerigt Horizon 2020 projekt som syftar till att setta samman en optimal blandning av vaxter
som kan odlas samtidigt, med mSlet att frirbdttra avkastningen, minska sjukdoms- och
skadedjursangrepp, och cika hallbarheten i odlingen.
OiB har

OiB har bestiillt tv6 utredningar i en av agronomutbildningens projektkurser p6 SLU. Det er
studenter fr6n olika inriktningar som ska ta fram en gemensam rapport p6 ett problem. Det

ena pro.iektet handlade om svirigheter ftir lantbrukare att "byta mark" fiir f5 bdttre
vaixtf6ljder och det andra handlar om vad som motiverar lantbrukare att odla drter fdr
blologisk m6ngfald.

Projekt - Demogirdsprojekt
Odling I Balans er en part i ett europeiskt konsortium som inventerar och studerar former
och goda id6er for lantbruksku nskaps-utbyte. Projektet heter AgriDemoF2F. Hypotesen ar
att lantbrukare 16r bdst av varandra. Huvudsyftet dr att forbettra och utveckla
kunskapsfrirmedling/ kunskapsutbyte mellan lantbrukare, b6de avseende nya vetenskapliga
resultat och innovationer. Projektet ska visa hur lyckade exempel ytterligare ska kunna
utvecklas, st6djas och uppmuntras. Projektet startade l december 2016 och kommer hilla
p6 i 30 mSnader. Under Sret har OiB inventerat vilka demonstrationsgerdsaktlviteter som
pigSr och har funnits iSverige sedan minga 5r.

Ovrig verksamhet
Temadag 19 ianuari Linktiping
Den 19 januari var det OiB arliga temadag i Linkciping. Den besciktes av drygt 70 personer. Arets
tema var "Vegar till ett rikt odlingslandskap och vdxtskyddet di nu och sen". Avsnittet om
biologisk m6ngfald inleddes med en presentation av Marek Nowakowski som berAttade om
hur man arbetar inom lantbruket i England genom att odla mingfald. Sdnke Eggers och
Petter Hald6n, samt Jenny Henriksson visade p6 exempel frSn forskning och r5dgivning i
Sverige. Hekan och Gunnel Wahlstedt, Hidinge g6rd, Gunnar Bergstrand Ferdala, Martin
Andersson, S<idergird berattade om vad man gjort ftir att tika mengfalden p6 sina girdar.
Eftermiddagen inleddes av Hans Hagenvall som gav en tillbakablick hur vdxtskyddet har

forandrats under de senaste decennierna, samt gav sin vision om vad som hander

i

e (15)

r,,

framtiden. Per Wid6n och AndersTS Nilsson berdttade om det rikande problemet med
griisogrds och risken fcir resistens. Peter Malmstrom, berdttade hur man arbetar for att
undvika ogrds pi Broby gird. Ulrik Lovang tog upp frigan om konsekvenserna av ett
eventuel lt glyfosatfdrbud.

-l

I
F.

tu

t
?--

a

'-l

I

Figur 8. Ar 2017 tema pd den drliga temodogen vor " Viigar tilt ett rikt odlingslondskop och
vtixtskyddet dd nu och sen". Den somlode dryg 70 besokare i Linkoping.

15 mars Arsmdte i Kvdnum
Arsmdtet h<ills den L5 mars 2017 i Kvdnum. Torbjorn Djupmarker talade om "Framtida
mojligheter och visioner med datainsamling fr6n girdar". Efter Srsmotet sA visade
pilotgirdslantbrukarna Karin och Patrik Velander sin gird Briinneberg. lngemar Gruvaeus
fr6n Yara beriittade om "Digitala hjdlpmedel som du inte bcir missa vid din
viixtndringsstyrning".

Figur 9. Torbjorn Djupmorker tolode pd OiB drsmdtes seminarium. lngemor Gruvoeus tolode om

digitolo hjrilpmedel. Korin och Potrik Velander visode runt pd Bronneberg och berottode om
produktione n pd gd rde n.

Internationellt utbyte inom EISA
ett
utbyte med Frankrike, Tyskland, England, Holland och Luxenburg om fr6gor som ror
"lntegrated Farming". Tre OiB-lantbrukare representerade OiB p6 en lantbrukstrdff i
Frankrike i juni.
OiB dr medlemmar i EISA (Europ6n lnitiativ for Sustainable Agriculture). Det innebdr

Intressent- och rAdstrdff pfl Sdderg&rd
Den 2l- juni inbjods alla intressenter och r6det

till en trdff p6 Sciderg6rd ddr Martin
Andersson, Torsten och Johan Thuresson visade runt pi gSrden och berdttade om
produktion och miljo6tgdrder.
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Figur 10. Sodergdrd stod vord for intressent- och rddsmotet den 21 juni pd Sddergdrd. Den innehdll
bes6k i folt och diskussioner om OiB fromtid.

Pilotgflrdstrdff pi Vdstrabygflrd 26 iuni
Pi Vdstrabygird ordnades en pilotgdrdstrdff den 26 juni med temat samodling. Forskaren
Velimir Ninkovic berdttade om forskningsresultat med samodling av olika sorter av korn
samt samodling av potatis och lcik. Samodling som koncept diskuterades och Eric Wallin med
personal visade sedan runt p6 VdstrabygSrd.
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Figur 11. Pd en OiB pilotgdrdstrriff pd Vtistrabygdrd diskuterodes samodling. Ddrefter visodes
vtixtodling och mjolkproduktionen pd gdrden.

-

Pilotgirdstrdff

B-9 november Bdckens Gflrd

En pilotg6rdstrdff anordnades den 8-9 november i Dalsland. F<irsta dagen dgnades 6t

SamZons-projektet. Andra dagen var en workshop tillsammans med Victor Johansson frdn
Datavdxt ddr vi diskuterade logmaster-tekniken. Ddrefter diskuterade vi hur man kan
optimera energianvSndningen tillsammans med Jonas Engstrcim frin RISE. Karin, Per-Olof
och Gustav Hilm6r berdttade om Biickens g6rd och dess produktionen, samt visade runt pi
96rden.

f
Figur 1.2. Per-Olof, Gustov och Korin Hilmer visar upp gdrden och biogosonltiggningen pd Btickens
gdrd. Victor lohonsson visor hur logmastern fungeror. Lantbrukorno bertittor om erforenheterno ov

logmasterno.
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Org.nr 845002-2655

Flerfl rstiversikt (tkr)

2017

2016

2015

Nettoomsiittning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2282

1 779

I

901

2014
2 060

22

23

17

l5

23

44

32

3t

Ftiriindring av eget kapital
Ilalanserat
resultat

Belopp vid 6rels ingfing
6t<ning av insatskapital
Arets resultat
Belopp vid 6rets utging

494

Totalt

Arets
resultat

50',7

17 625

11 625

-17 625

stz

0

t4 gtt

14 911

512 132

t4

132

gtt

527 043

Ftirslag till vinstdisposition
Styrelsen fciresl6r att till fdrfogande stiende vinstmedel (kronor):
balanserad vinst

irets vinst

disponeras sA att
i ny riikning civerfrires

512 131
l4 911
527 042

527 042
527 042

Fcireningens resultat och st?illning i rivrigt framg6r av efterftiljande resultat- och balansriikning med
noter.

ll

ODLING I BALANS

r3

(r6)

Org.nr 845002-2655

Not

Resultatriikning

-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

2 281 880

1 779 181

2 281 880

I

201 7-01-01

Rtirelseintiikter, lagerfiirlndringar m. m.
Nettoomsiittning
Summa rtirelseintlkter,

la

gerftirlndrin gar m.m.

779

t8t

Rtirelsekostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Sum ma rtirelsekostnader

Rtirelseresultat
Finansiella poster
6vri ga riinteint?ikter och liknande resultatposter
Rdntekostnader och liknande resultatposter

2

-1 182963

-769 843

-1 077 815

-981 323

-2 260 778

2t

-t

757 166

102

22 015

1 028

797

-117

0

Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

851

797

2t

953

22 812

Resultat ftire skatt

2t

953

22

8t2

Skatter
Skatt

pi

6rets resultat

Arets resultat

-7 042

-5 187

9tt
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Not

Balansriikning

2017-12-31

2016-12-31

393 1s0

I r7 500

s4 074

72 990

TILLGANGAR
Omsiittningstillgfr

n ga

r

K o r tfr is t ig o fo r d r i n g a r
Kundfordringar
6vriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intiikter

948 045

1

I 39s 869

Summa kortfristiga fordringar

54 401

344 897

Kasso och bsnk
Kassa och bank

908 289

809 411

Summa kassa och bank
Summa omsdttningstillgingar

908 289

809 471

2 304 158

I

SUMMA TILLGANGAR

2 304 158

1 154 368

1s4 368

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Fritt

eget

kapital

Balanserat resultat

t3t

494 507

14 911

11 625

s27 042

st2 132
512 t32

512

Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

527 042

Kortfristiga skulder
Leverantcirsskulder

31s 6s9

18 075

Ovriga skulder

233 202

117 072

1 228 255

Summa kortfristiga skulder

I

777 116

s07 089
642 236

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 304 1s8

1 154 368

Uppl upna kostnader och fcirutbetalda inttikter
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ODLING I BALANS
Org.nr 845002-2655

Noter
Redovisningsprinciper
Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen dr uppr2ittad i enlighet rned Arsredovisningslagen och Bokfriringsnimndens allmdnna
rid (BFNAR 2016:10) om irsredovisning i mindre fciretag.

Tjiinste- och entreprenaduppdrag
Fciretagets intiikter fr6n Lrppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.
Nyckeltalsdefi

n

itioner

NettoomsZittning
Rcirelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt intaktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader, men fcire skatter

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

Not

I Nettoomsiittningens fiirdelning

Anslag intressenter
Projektredovisning

l

2017

2016

899 s00

945 000

382 380

2 281 880

I

834 r 80
779 180

Not 2 Medelantalet anstiillda
2016

2017

Medelantalet anstiil lda

I

Not 3 Ftirutbetalda intiikter
2017-12-31

2016-12-31

Energihushillning
Viixtskydd / IPM
Nyckeltal frir Pilotgirdar
Viixtniiring i vatten BD
Info Hemsida
Klimat
Markstruktur
Biologisk mingfald

46 736

20 984
49 341

6vriga samband precisionsodling
EIP Biodiversitet (SamZon)
Demogirdar horizon
Viixtniiring / Gddsl ing

42 568

20 735
88 384

t4l

l0

20 r50

539

0

24 272

17 192
33 326

065

t7 052

27 610
36 315

1

18 935

54

2',72

'72 718

408 261
106 362

910 866

446 071

b
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Revisionsberittelse
Till

foreningsstdmman

i ODLING I BALANS, org. nr 845002-2655

Rapport om irsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfort

en revision av irsredovisningen for

ODLING I BALANS for tr 2017.

Enligt vir uppfattning har Arsredovisningen upprdttats i enlighet med irsredovisningslagen och
ger en i alla viisentliga avseenden riittvisande bild av ftireningens finansiella stiillning per den 31
december 2Ol7 ochav dess finansiella resultat for 6ret enligt irsredovisningslagen.
Forvaltningsberiittelsen iir forenlig med Arsredovisningens owiga delar'

Vi tillstyrker diirfor att ftireningsstdmman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen for
fiSruringen.

Grundft)r uttalanden
Vi har utfiirt revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Virt ansvar enligt dessa standarder beskrivs nbrmare i avsnittet Revisorns ansvar.Yi dt
oberoende i forhillande 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 tillriickliga och iindamilsenliga som grund fiir
vira uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret fiir att irsredovisningen uppriittas och att den ger en
riittvisande bild enligt Arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven lor den interna kontroll som
de bed6mer iir nddviindig fiir att uppriitta en irsredovisning som inte innehiller nigra viisentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller p6 fel.

Vid uppriittandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen fiir bedomningen av fiireningens
fii.-agu att fortsiitta verksamheten. De upplyser, ndr s6 iir tilliimpligt, om fiirhillanden som kan
piverka fiirmigan att fortsiitta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tilliimpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla
verksamheten.

I

b

Revisorns ansvar

mil iir att uppni en rimlig grad av siikerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte
innehiller n6gra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel, och
att liimna en revisionsberiittelse som innehiller v6ra uttalanden. Rirnlig siikerhet iir en h<ig grad
av sikerhet, men dr ingen garanti lor att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptiicka en vdsentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan
uppsti pi grund av oegentligheter eller fel och anses vara viisentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan lorv2intas piverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med
grund i irsredovisningen.
VAra

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

o

identifierar och bedomer vi riskerna fiir visentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig
pi oegentligheter eller pi fel, utformar och utfiir gransknings6tgiirder bland
annat utifrin dessa risker och inhiimtar revisionsbevis som iir tillriickliga och iindamilsenliga
fiir att utgrira en grund for vira uttalanden. Risken lor att inte upptiicka en viisentlig
felaktighet till fttljd av oegentligheter ?ir hogre iin for en viisentlig felaktighet som beror pA
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, florfalskning, avsiktliga
uteliimnanden, felaktig information eller tsidosiittande av intern kontroll.

dessa beror

o

skaffar vi oss en ftirstielse av den del av foreningens intema kontroll som har betydelse lor
v6r revision fiir att utforma gransknings6tgiirder som 6r liimpliga med hiinsyn till
omst?indighetema, men inte fiir att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

o

utvdrderar vi liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

o

drar vi en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid
uppriittandet av Arsredovisningen. Vi drar ocks6 en slutsats, med grund i de inhiimtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns n6gon viisentlig osiikerhetsfaktor som avser sidana
hiindelser eller forhillanden som kan leda till betydande tvivel om foreningens formiga att
fortsiitta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en viisentlig osiikerhetsfaktor,
m6ste vi i revisionsberiittelsen fiista uppmiirksamheten pi upplysningarna i irsredovisningen
om den viisentliga osiikerhetsfaktom eller, om sidana upplysningar iir otillriickliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. VAra slutsatser baseras pi de revisionsbevis som
inhiimtas fram till datumet for revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hiindelser eller
ftirhillanden g6ra att en fiirening inte liingre kan fortsiitta verksamheten.

i

o

utvirderar vi den 6vergripande presentationen, strukturen och inneh6llet i irsredovisningen,
diiribland upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de underliggande
transaktionerna och hdndelserna p6 ett siitt som ger en riittvisande bild.
Vi miste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten ftir den. Vi miste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, diiribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

2
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalanden

vir revision av irsredovisningen har vi iiven utftirt en revision av styrelsens fiirvaltning
ftir ODLNG I BALANS ftir irr 2017 samt av ftirslaget till dispositioner betriiffande

Ut<iver

fiireningens vinst eller ftirlust.

Vi tillstyrker att fiireningsstiimman disponerar vinsten enligt fiirslaget i fiirvaltningsberiittelsen
och bevilj ar styrelsens ledam<iter ansvarsfrihet ftir r6kenskapsdret.

Grundfiir uttalanden
Vi har utfijrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Virt ansvar enligt denna beskrivs
nirmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi iir oberoende i fiirhillande till ftireningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i owigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi

anser att de revisionsbevis

vi har inhiimtat tir tillriickliga och iindamilsenliga som grund ftir

v6ra uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret fi5r ftirslaget till dispositioner betriiffande foreningens vinst
eller ftirlust. Vid ftirslag till utdelning innefattar detta bland annat en bed<imning av om
utdelningen iir fiirsvarlig med hiinsyn till de krav som foreningens verksamhetsart, omfattning
och risker stiiller pi storleken av ftireningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och

stlillning i 6wigt.
Styrelsen ansvarar for fbreningens organisation och forvaltningen av fiireningens
angeliigenheter. Detta innefattar bland annat att fortlopande bedtima fiireningens ekonomiska
situation och att tillse att ftireningens organisation iir utformad si att bokfiiringen,
medelsfiirvaltningen och fiireningens ekonomiska angeliigenheter i 6wigt kontrolleras pi ett
betryggande siitt.

Revisorns ansvar
m&l betriiffande revisionen av fijrvaltningen, och diirmed virt uttalande om ansvarsfrihet,
att inhiimta revisionsbevis fiir att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bed<ima om nigon
styrelseledamot i nigot viisentligt avseende:

Virt

r
.

ftiretagit nigon itgiird eller gjort sig skyldig
ersiittningsskyldighet mot ftireningen, eller
pe

till nigon

iir

ftirsummelse som kan fiiranleda

nigot annat siitt handlat i strid med lagen om ekonomiska ftireningar,

irsredovisningslagen eller stadgama.

Virt mil betriiffande revisionen av forslaget till dispositioner av foreningens vinst eller ftirlust,
och diirmed virt uttalande om detta, iir att med rimlig grad av sdkerhet bed6ma om forslaget iir
forenligt med lagen om ekonomiska foreningar.
Rimlig siikerhet ?ir en h<ig grad av sdkerhet, men ingen garanti for att en revision som utftirs
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka itgiirder eller ftirsummelser som
kan ftiranleda ersiittningsskyldighet mot foreningen, eller att ett lorslag till dispositioner av
foreningens vinst eller ftirlust inte dr forenligt med lagen om ekonomiska ftireningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder vi professionellt omd<ime
och har en professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av
J

t-

forvaltningen och ftirslaget till dispositioner av ftireningens vinst eller ftjrlust grundar sig friimst
pi revisionen av riikenskapema. Vilka tillkommande granskningsitgiirder som utftirs baseras p6
v6r professionella bed<imning med utgingspunkt i risk och viisentlighet. Det innebiir att vi
fokuserar granskningen pi sidana itgiirder, omriden och forhillanden som iir viisentliga ftir
verksamheten och diir avsteg och overtriidelser skulle ha siirskild betydelse ftir ftireningens
situation. Vi gir igenom och prcivar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna itgiirder och andra
forhillanden som dr relevanta for virt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag fiir virt
uttalande om styrelsens fiirslag till dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller forlust har vi
om fiirslaget iir fiirenligt med lagen om ekonomiska ftireningar.

Malm<i 201
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Per Nordmark

Mattias Kristensson
Auktoriserad revisor

Revisor
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