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Nätverket Renare Mark
822003-9336

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Nätverket Renare Mark lämnar härmed följande berättelse över sin förvaltning för räkenskapsaret
20080101-20081231.

Verksamhet
Nätverket Renare Mark är ett “Forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av föroreningar i mark och
vatten”. Nätverket har under året, utöver lokala arrangemang, arrangerat konferenser, seminarium och workshops i
Luleå, Göteborg och Malmö. Nätverket samverkar med nordiska och europeiska nätverk.

Framtida utveckling
Föreningens mal är att skapa ökad kontakt mellan olka grupper i samhället som berörs av problematiken, driva aktuella
frågor och samarbeta med nordiska och europeiska nätverk i seminarier och workshops i syfte att främja utvecklingen
inom efterbehandlingen.

Flerårsöversikt (not 2) 2008 2007 2006 2005
Nettoomsättning kkr 1,544 1,390 2,320 2,262
Resultat efter finansiella poster kkr -235 -213 29 -15
Balansomslutning kkr 872 1,319 1,814 1,459
Soliditet % 90 77 68 83

Förslag till resultatdisposition
Balanserad vinst 1,022,017
Årets resultat -235,027

786,990

Styrelsen föreslar att den ackumulerade vinsten, 786,990 kr, överförs i ny räkning.

Arsresultat och ställning
Resultatet för åre~amt bolagets ställning pa bokslutsdagen framgar av efterföljande resultat- och balansräkningar.
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RESULTATRÄKNING
Not 2008 2007

0
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1,543,909 1,390,439
Övriga intäkter 75,017 125,000

1,618,926 1,515,439
~ Rörelsens kostnader

Övriga extema kostnader -1,876,450 -1,731,256
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 0 -4,820
Övriga rörelsekostnader 0 -1,876,450 -1.357 -1,737,433

RÖRELSERESULTAT -257,524 -221,994

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter och liknande resultatposter 22,497 9,137

RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER -235,027 -212,857

Skatt på årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT -235,027 -212,857~~
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BALANSRÄKNING
Not 20081231 20071231

fl) TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristi~’a fordringar
Kundfordringar 5,250 125,100

0 Skattefordran 225,367 263,323Övriga fordringar 2,077 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 77,231 0

309,925 388,423

Kassa och bank 562,255 930,904

Summa omsättningstillgångar 872,180 1,319,327

SUMMA TILLGÅNGAR 872,180 1,319,327

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat resultat 1,022,017 1,234,874

~ Årets resultat -235,027 -212,857

Summa eget kapital 786,990 1,022,017

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 47,060 253,535
Övriga skulder 0 300
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38,130 43,475

Summa skulder 85,190 297,310

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 872,180 1,319,327

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerhcter inga inga
Ansvars förbindelser inga inga ~
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
2008 2007

1) Redovisnin~sprinicver mm
Årsbokslutet är upprättat enligt Arsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna rad
och vägledningar. Principerna är oförändrade jämfört med föregaende ar.

2) N~~ckeltal i Förvaltnin~sberättelsen
Soliditet = Justerat eget kapital / Balansomsiutning

3) Omsiittnin~’, rörelsepenar
Medlemsavgifter 513,800 444,400
Konferensintäkter och övriga inäkter 1,030,126 946,036

1,543,926 1,390,439

4) Personalkostnader och pension
Föreningen har inte haft några anställda och nagra löner och ersättningar har inte utbetalats.

5) Anlä~nin~stillp’n~ar
Inventarier skrivs av med skattemässigt högsta möjliga belopp.

6) Anlii~nin~still~a’;z~ars anskaffnin~svéirde

Inventarier:
Ingaende anskaffningsvärde 28,680 28,680

Ingaende ackumulerad avskrivning -28,680 -23,860
Årets avskrivning 0 -4,820

-28,680 -28,680

Restvärde 0
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
2008 2007
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Var revisionsberättelse beträffande denna arsredovisning har avgivits den 200 -02- //
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Nätverket renare mark

Org.nr 822003-9336

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Nätverket renare mark
för räkenskapsåret 2008. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 1 en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot
på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen,
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Örnsköldsvik den 4 ~ 2009

Mikael Näsström
Auktoriserad revisor
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