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Styrclscìr fijr Nátverkct Renalc Mark lämnar hârmcd fòljanclc bcr'ättelsc ör'c¡ sin fiìrvaltning för räkcnskapsåÌct
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FORVAL'ININGSBERATTELSE

F l¿rtirsôu¿rsik¡ ( not 2)

Mcdlcms-, scrvicc-, och konfcrcnsintäktcÌ kkr
Rcsultat cfter finarìsrclla poster kkr-

Sôlìdik'i./"

F ijßla! Í ¡ I I r¿s u I f n t à isrôs i L iol l

Balanscìad viì1st
Årcls rosulta¡

Nätvcrkct Rcnarc lvlark äl ctt "Þ-ôrum för att främja utvecklirlgen rnoln efterbclìancllìng av iör'orellingar i mark t¡ch
vattcn". Nätvelkci har Llndcr årct, utö\,cr lokala arlalgemang, ar¡aÌìgcr at konfcrcnscr, scr¡inaì ium oL'h rvorkshops

Pä olika oÌter i landet. Nätverket saìnverkar mcd norcliska och europeiska nâtverk.

F ro t¡tL i tl n u lpeck! i u :l
lìiìr-errìngens rnål är att skapa ökad kontakt mcllan olika gÌuppt:r i san rãllct son'ì bcrdls av problemaiikcrì, drivâ
aktuella fiågor och samarbcta rìÌcd ûoldiska och curopciska nãtverk j seminaricr och $'orkshops j syftc ait främja
Lrtÿccl lirìgcn in,'m ' lt('rh, h.rndìinåcrr.
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Styrelsen fôrcslår att derì acklrmulcrade vÌnsten,986 576 kr, överförs i rÌ), räkninfj

Arsr¿stLllnl o.h sl ìillu inç
Rcsultat{ìt l¿iì årct saml bol¡ gcts ställning på bokslutsdagcn framgår av cftcrfüljande rcsultat- och baÌâr'ìsr¿ikùirlgar
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RESULTATRAKNING

Nätzterket Ilenarc Mark
822003-93s6

2015Not 2016
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BALANSRAKNING

N iitzt erket Reuøre M ørk
822003-9336

20757231,Not 20167231,

TILLGANGAR

O's ¿it t trit qstíl I glil r g ttr
Korl frist i'tn fi)r¿ri'tnt
Kundfordrirlgar
Skattefordrarl
Ör,¡ig¿ fordnniia¡
Uppllrpna intäkter och fòrLribetaìcla koshlader

K¿ssa och l¡nuk

Summa omsätl¡i¡gstillgingår

SI]MMA TII,I,GÀNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

F.Ý¿t k¿t')iLúl

Balansel ai rcsuli¿li
Årcis lcsrrltat

Surnma egef kapital

Skulclcr
,\¿r1l i.li+n sÀrl,l¿r'

Lcvcrant¿iÌ sskLì lclcr
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1.,290,453
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L,'173,573

'1,290,453

7,290,453

L,06't,307

-74.731

1, r 91,153

Upplupnô kostnadcl och fürLrtbc¡alda intâktc¡

Summa skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

POSTER INOM LINJEN
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TILLAGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Nätuerket R.enøle Mørk
822003-9336

20152076

1) Rtàot is¡ti¡t:sut u¡itu¿t ltnt
Ärsboksìrrtct är up¡Träitat cnligt Ärsreclovisningslagcn och hllär)ìpning av Bokiôr ìngsnämnclcns allnTänna råcl
och r,âglcdnirrgar. Priìrcjpcl.lla âr of¿jräncl¡ade iäùfört ñed för'cgåcnclc år..

l) Nýtl,¿lLnl i Föt ùttlt,tiùçsL¿]ntttls¿

ì ) Autsill I n t n\'. törtlsrcr¿¡tat
Ncttoomsãttniìrgclì bcsfår av korlfcrcrlsirltäktcr

4) P¿rso alkoslt¡nà¿r och l¡tnsion
Förcrlirìgcn har' intc Ilaft någ1a Ânställda ocìr några löncr och ersäthlinsat lìaÌ intc LltbctalaLs

Soliditct = Justerat egeL kâpitaì / Balansomsluini¡g

5) BokslufsfipùatI
Fiit dctta àrsbokslut irar cn bokslu tsraplror t upprättats âv Stig-AIne Nclson, Ekorola AB,
som är aukiorìscrad redovjsrìirlgskonsult gcnoln medlemskap I Svcrtges Rcdovis¡tingskolìsultcrs
Fòrbund, SRF.
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TII,],AGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Nätztetket Renøte Mnrk
822003-9336

201520r6

t-inküping 20l7-01-23

'ù
Ulrika Larsson

ordföranclc
llSchöaCa

1L

Maria Custavsson
- -,.'1."/- -4--^-!--..

Cluistiarr Li¡rclmalk

/,,/
1,,ø t¡'/4:;;','L

1 -.'
Nfar vc¡l s

Vår revisiorÌsberätielse bcträfiandc delÌìa årsreclovisning har avgivits den20ú 23 - /â

Lrrr
Johan Franzén
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Revisionsberättelse

Till fti reningsstämman i Nätverkct renarc mark
Org.nr 822003 -93 3 6

Rapport om å rs redovisn in gen

Uftulanden
V i har utlìrt en levis ior av årsredovisningen lìjr Nätverket renare lnark lol räkenskapsârct 20 I 6

Enligt vår upplattning har årsledovisningen upprättâts i enlighet med årsredovisnirtgslagen och ger en t

a lla väsertliga avseenden rättvisande bild av lìreningens finansiella stállning per den 201ó-12-3 Ioch av

dcss frnansiclla resultat för året enligt år'sledovisningslager. Förvâltlingsbcráttclscn är'forcnlig med

årsredovisn ìngens ijvriga delâr.

Vi tillslyrker dàr'l'ör att föreningsstär¡marl 1àstställer resultaträkningen och balansräkrilìgeD f'ör
1öreningen.

Grunrl Jòr uttalanden
Vi har u1lört ¡cvisionen enligt International Slandards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige
Vår1 arrsvar enligt dessa standarder beskrivs närurare i avsniltet -Ret,l,rorns .tnsÿqr. Vi âr obeloende i

f'ör'hâllande till foreningen enligt god rcvisorsscd iSverige och har i övrigt lullgjolt vårl yrkesetiska
ansvar enliE dessa klav.

Vi ânser att de revisiorsbevis vi har inhämtat är'tillräckliga och àndarnålsenliga sorn grurd fòr våra
r¡ttalarlden.

StJ¡relsens onsvar
Det är st)'relsen sorn har ansvaret 1òr att år'sÌedovisningen upprättas och atl den gel en I ättvisande bild
enligt årsredovisnìngslagen. Styrelsen ansvarar äveu lor den intcrna kontroll som de bedörner är

ruödvändig lor att ullprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentlìga lelaktigheter'- vare sig
dcssa bcror på oegentlighetel ellel på îel.

Vid upprättaldet av årsledovisningcn ansvarar sfyrelseÍì loI bedömningen av fìireningens lonìåga att

foflsätta verksamheten. l)e upplyser, när så är tillämpligt, om fòrhålianden som kan påverka lorrrågan att
fbrtsätla verksaÌnheten och att använda antagandet onl fortsatt drifl. ADtagandet onr îortsatt drift
tillârnpas dock inte om beslut har latlats om a1t avveckla verksarnheten.

Revisonts a n svar
Vår'a r¡ål är att r¡ppnå en lirnlig grad av säkelhet orn huruvida årsredovisningcn scm helhet inte
inrehåller rågra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa berol pâ oegentliglreter elle¡ på lè1, och alt lämna
erl rev is ions be rät1e lse sorn iunehåller våra uttalanden. Rímlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är

ingen garanti för att en revision som utfiirs enligt ISA och god rcvisionssed i Sverige âlltid kommer att

upptácka en vâsentlig felaktighet orr en sådan finns. Felaktigheter kar uppslå på grunci av oegentligheter
cller 1'e I och ânses vâra väsentlìga om de enskilt elìcr tillsarnmans lirnliger'ì kan lorväulas påverka de

ekononriska beslut sorn användale fattar rled erund i årsredovisningcn.

¡v¿it!crkcl rcrarc rÌark. Org.nr 822001-9-ll6
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Sonr del av en levisìon enligt ìSA användel vi prolessionellt omdöme oclr har en prolessionellt skeptisk
inställning under hela ¡ evisionen. Dessutol'ì'r :

- ìderrtifierar och bedö¡rer vi riskcma lor väscntliga lelaktigheter i årsredovisringen, r,are sig dessa beror
på oegentligbetcr ellel på fel, utlor¡rar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrán dessa ¡isker och

inlrärntar levisiorsbevis sorn är tillräckliga och ändarnålsenliga för att utgöra cn glund for våra

uttalanden. Risken {ìjr at1 iute uppfäcka en väsentlig lelaktighet till löljd av oegentligbeter är högre än föl
en väsentlig fèlaktighet son beror på lel, eftelsom ocgcntligheter kan innefàtta agelancìe i rnaskopi,
lörlalsknìng- avsiktliga utelåmnanden, felaktig inlormation eller'åsidosãttande av intenr korttroll.

- skallar vi oss en först¿ielse av den del av loreningens interna kontroll son hal betydelse l'or våt revisron

fór aft utlonna grâns kn in gsåtgärdcr som är lärrpliga med hänsyn till onr stând igheterna. men inte för att

uftala oss orrr eifektiviteten i dcn inte¡na kontlolien.

- Lrtvärderar vi lärnpìigheten i de redovisningsprinciper som anv¿inds och rirnligheten i styrelsens

uppskattn ingar i reciovisningen och tillhörande upplysnillgar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagaudct orr.ì fortsatt drif't vid Lrpprättandet

av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, :ned grund i de inhämtade revìsiousbevisen. om huruvida

rìel lìnns någon väsentlìg osäke|lietslaktor som avser sådana Irändelser eller förhällanden som kan leda

t¡ll betydandc Lvivcl oln 1Ì)reningens fönnåga att îortsätta verksâmheter.ì. Om vi drâr slt¡tsatsen att det

fillns en väsentl;g osákerhetsiaktor, tnåstc vi i revisionsberättelsen füsta upprrärksarnhcten på

tupplvsningarna iårsredovisningen om den väsentliga osâkerhetslàktorn eller, otn sådana ttppìysn¡ngâr är

otillräckliga, modifiera uttalândet om årsledovisningen. Våra slutsatser baseras på dc revisionsbevis sotn

ilhämtas fratÌ tjll datumet för rev is ions berãtte lsen. Dock kan framtida ìrändelser ellcr fòrhållanden göta

att en ftilening inte Iängre kar'ì fortsä114 verksarrheterr.

- utvätderar vi den övergripande presentationen, stluktulen och innehållet i àrsrcdo v isn ingen, däribland

upplysnìngarna, och orn årsredov is n ingen återger de underliggande t¡ansaktionerna ocìr händelserna på

ett sätt sonr gcr crr rätlvisande bild.

Vi måste jnforrnera styrelseu orn blarrd anrìât revis¡onens planerade otnfattnirrg och inriktrring sarnt

tidpunkten ftir clen. Vi r¡åste ocksâ infbrnrera om betydelscfulla iakttagelser Ltndel revìsionen, däribland

de betydande br'ìster i den interna kontrollen som vi identificrat.

Rapport om ândra krav enligt lagar och andra författningar

Ultolonden
Ulajver vår revision av ársredovisningen har vi äver utlö¡t en revision av slyrelsens lörvaltning lor
Nätverket lerare rnalk f'ör râkenskapsåret 2016 salrt av Îörslaget till dispositìonel belräflandc
Iòrcn ingens vinst eller lorlus(.

Vi rillsb-,rker att loren¡ngsstämrnan disponerar vilsteD enligt lolslaget i 1Ìi rvâ Itn illgs be rátte lsen oclt
beviljar styrelsers ledârnöter ansvalsfrihet für räkenskapsåret.

Grund fi)r uttalflnrlen
Vì hal Lrtfìjrt revisiolen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt atrsvar cnligt denna beskt ivs nàrmarc ¡

avsnitlet llcr'¡.çolr1s ans\)ar. Vi är obeloencle i förhållande till îöreringen enligt gorl revisorssed i Sverige

Niiivcrk.t rcnârc ìn¡rk. Org.nr 82?001'9116
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och har i övrigt fìrìlgjort vårt yrkesetiska ansvar el'ìligt dessa klav

Vi anser att de revjsionsbevis vi hal inhämtat är tillräckliga och ändamålscnliga sorn grund 1ör våra
rrttalanden.

Sl)trelsens a nsvor
Det är st],relsen som hâr ânsvâret lor lörslagct till dispositioner beträffànde fòreningens vinst eller
förlust. Vid lörslag till uldelning innefattar detta bland annat en bedörnning âv onl utdelningen är
för'svallig nrcd hänsyn till de krav sorn fìireningers verksanlhctsart. omfàttnìng och risker ställer på

storleken av fòreningers egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelserr ansvarar 1ìjr föreningens organisation och fìirvaltningen av förcuingens an ge läge n lreter. Dctfa
innefattar bland annat âtt fortlöpânde bedöma loreningens ekonorniska situation och att tillse atl

förcningcns organisation är utfonnad så atl bokföringen. medelsfìjrvaltningen och fÌirelingens
ekonomiska angelägenheter i övrief kontrolleras på ett betryggandc sätt.

Ret'isorns a n svar
Vå11 ¡nål betrüfl'ande Ievisioncn av Iì)rvaltnirgen, och där'rned vårt uttalaDde orn ansvarsfiihct, är att

inhämta revisiolsbevis 1ìjr att rned en rimlig grad av säkerhet kunrra bcdörna om nágon s tyre lse ledan.rot i

något väsentligt avseende:

- företâgit någon åtgärd eller gjort sig skyìdig till någon Íòrsunïrelse sour kan löranleda
crsättnìn gsskyìdighet mot lòrellir'ìgen, el leÌ

- pâ uåqo1 aunat sätt handlat i strid rned lagen orr ekonomiska fðreningar, årstedovisningslagen eller
stadganìa.

Vårt rnåì bctr'äflandc revisioner av lorslaget till dispositioner av fìireningens vínst elle¡ l'drlust. ocll
där'rrred vårt r¡ttalânde otn dctta, är att nled rirnlig grad av säkerhet bedötna onr förslaget âr Ljrenligt tned

lagen orn ckolorni'ka lörcrr ingar.

Rimlig s¿ìkerhei är en hög grad av säkerllet, rren ingen garanti fiir alt crl revision sorn ulförs eniigt god

revisionsscd i Sverige alltid komrner att upptäcka åtgärder eller försurnmelser som kan föranleda

ersättn in gss ky ld ighet mot fòrcningen, eller atl ett lörslag tilì dispositioner av loreningens vinst ellcr
föriust inte ár ltirenligl rned lagen om ekonorniska fürettittgar'.

Sorn en <iel av en rcvision enligt god revisionssed i Sverige anvärder vi profcssionellt orndöme och har

cn plofessionellt skeptisk inställning undel hela revisionen. Glanskninger av lorvaltningen och lbrslaget
till dispositioner av löreningels vinst eller lorlust gluDdar sig ûânlst på revisionert av r'äkenskaperna.

Viìka tlllkomnande grans kn in gsåtgärde r soûr utlörs baseras på vår'p|ofessìonella bedömning med

utgångspuukt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuse¡ar granskningen på sådana åtgärder,

områder och förhållanden som är väsentligâ ÍÌjr verksamheten och där avsteg och övelträdelser skulle ha

särskild betydelse lör ftireningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra lorhållandcn som ä.r relevanta für vår't uttaiande om ansvalsfrihet. Sorn

undellag lör vårr uttalande orn styrelsens fòrslag till dispositioner beträflande îöreninsens vinst eller
förlusl hal v! granskat on] forslaget är lörenligt med Iagen om ekonorniska Îóreniltgar.

N¿itvc¡kct rcnarc mark. Org.nr 822001-9-ll6
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M ikae I Näsströrn
Auktoriserad revisor
Berglund & Näsströrn Revision AB

Joha¡r Flanzén
Auktoriserad revisor
KPMG AB

Olnsköldsvik dcn I 0 rnars 20I 7
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