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Niitoerket Renare Mark
822003-9336

Styrelsen for Natuerket Renare Marlg med sate i Linkiipin& lamnar harmed ftiliande berattelse dver sin ftirvaltning ftir
rAkenskapsAret 20190101-20191231.

Allmiint ofi oerkarnhet m
Netverket Renare Mark ar ett "Forum fiir att framja uwecklingen inom efterbehandling av fdroreningar i mark och
vatten". Netverket ha! under aret uttiver lokala arrangemang, arangerat konJerenser, seminadum och workshops
pi olika orter i landet. Natverket samverkar med nordiska och europeiska na&erk.

Pi grund av r6dande omstandigheter med anledning av coronapandemin kommer inte fiireningens arss*irnma
(Varmdtet) att halas som planerat. Det innebar aft upparbetade kostnader kommer att b€lasta resultatet ftii 2020 med
onkring 400 000 kr. Se not 3.

F r iimi ande a! iindamdle t
Fcireningens mAl Ar att skapa 6kad kontakt mellan olika grupper i samhallet som beriirs av problematikerl driva
aktuelh hegor och samarbeta med nordiska och europeiska netverk i seminarier och workshops i syfte att framja

uh ecklingen inom eflerbehandlingen.

F ler dr siioer sikt ( fi ot 2 )

Medlems-, service-, och konferensintakter kkr
Resultat efter finansiella poster kkr
Soliditet %

Fiiriitdrinear i eeel kaottal

IngAende kapital
Omltiring av fiiregiende Ars resultat
Arets resultat
Utgaende kapitat

F irclag till rcsult atdisposition

Balanserad vinst
Arets resultat

2018

2,395

u9
90

Bal. Resultat Arets resultat

2019

7,957

321

92

2015

7,568
-75

u

2017

1,858

413

85

1,399,679

848,715

u8,715
-848,715
321 161

L248,394 321,1,61.

2,248,394

321.767

2,569,5ss

Styrelsen foreslir att den ackumulerade vinster; 2 569 555 kr, dverfiirs i ny rekning

Arsresult at och sf iillnin q

Resultatet fiir aret samt bolagets staillning pA bokslutsdagen framgAr av efterftiljande resultat- och balansriikningar
3h
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RESULTATRATNTUc
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2018Not 20L9

Riirelsens intiikter
Medlemsavgifter
Serviceavgifter
Bidrag
Nettoomsething
Ovriga intakter

Riielsens kostnader

Konferenskostnader
Ovriga extema kostnader
Or,.riga rtirelsekostnader

RORELSERESULTAT

Finansiella intiiktet och kostnader
Ranteintakter och liknande resultatposter
Rentekostnader och liknande resultatposter

36,750

927,800

60,000

932,380

1,956,930

-787,479

-853 821

-409 -1.535.709

301,sso

626,800

50,000

7,416,183

0

2,391,533

-756,282

-785,727
-827 -1.542.830

00

RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

-60 -60 -2 988 -) qR,r

327,761 848,775

848,715

Skntt pd drcts resultat

i,nrts nrsuttlr

?1"\
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327,221 857,7n3

327,761



BALANSRAKNING

TILLGANGAR

O m s iittuin gs t i I I gdfl gqr
Kort h isl ie a fot dr tne ar
Kund fordringar
G,,riga fordringar
Upplupna intekhr och fijrutbetalda kostnader

F.assa och liank

Summa omsettningstillgangat

SUMMA TILLCANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kopitqt
Eget kapital vid rakenskapsareb bti4an
Arets rcsultat

Eget kapital vid rikenskapsarets slut

Skulder
Kortfristioa skulder

Leverantt rsskulder
Upplupna kostnader och ftjrutbetalda infiikter

Summa skulder

20191231

92,250
43,228

185.303

320,781

2,487,336

L8OL717

2,802,117

2,248,394
321.761.

2.569,555

83,127

149.435

232,562

1,399,679

848.715

Niitoerket Rerare Mork
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130,814

143.390

367,628

2,125,606

2,493,234

2,493234

2,248,394

140,840

104.000

244,840

SUMMA SKULDER OCH EGET KA}ITAL

232,562 244,840

2,802,717 2,493,234
,tlln
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1) Redauisninssorinicoer mm

Arsredovisningen har uPPrettats enligt ersredovisningslagen och BFNAR 2015:10 Arsredovisning i mindre fciretag
(K2)

2 ) Nlckeltal i Fdrualtnin?sberiittelsen

Soliditet = Justerat eget kapital / Balansomslutning

3) Viise tliga hiindelser efter riiktnsk osdrets utgine
F6liande kostnader kommer att belasta nastkommande rdkenskapsar (2020) pa grund av instiilld arsstiimma medanledning av coronapandemin:
Balanselat i bokslutet 2019
Beraknade koshader 2020

156 000

24J000
400 000

til^
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TILLAGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Revisionsberiittelse

Till ftireningsstiimman i Niitverket Renare Mark
Org.nr 822003-9336

Rapport om Arsredovisningen

Auabnde
vi har utfdrt en revision av arsredovisningen fur Nawerket Renare Mark fdr riikenskapsaret 2019.

Enligt ver uppfathing har trsredovisningen upprattats i enlighet med eBredovisningslagen och ger en i alla vasentliga
avseenden ratwisande bild av N6tverket Renare Marks fmansiella stallning per den 2019- 12-3 I och av dess finansiella
resultat ldr aret enligt finredovisningslagen. F0rvaltningsberattelsen ar fbrenlig med irsredovisningens 6wiga delar.

GrundJdr uttalande
Vi har utfort revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vafi ansvar
enligt dessa standarder beskrivs nf,nnare i avsnittet Revlsorn s qnsvar. Yi 6r oberoende i ftirhillande till ftireningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i dvrig fullglort vArt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhtuntat ar tilldckliga och andamilsenliga som grund ltir v6rt uttalande.

Slyrelsens ansvat
Det Ar stlrelsen som har ansvaret ftir att arsredovisningen upprattas och att den ger en rAfivisande bild enligt
irsredovisningslagen. Stlrelsen ansvarar dven ft)r den intema kontroll som den bedomer Ar nodvAndig ftir an upprAtta en
irsredovisning som inte innehaller naga viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag.

Vid upprattandet ay ersredovisningen ansvarar styrelsen fiir bedomningen av ftireningens ffjrmaga att fortsatta
verksamheten. Den upplyser, niir si iir tilla,mpligt, om lbrhallanden som kan piverka ftirmegan att fortsdtta verksamheten
och att anvdnda antagandet om foftsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillAmpas dock inte om beslut har fattats om att
aweckla verksamleten.

- identifierar och beddmer vi riskema ftir viisentliga felaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller misstag, utformar och utldr granskningsetgarder bland annat utifien dessa risker och inhdmtar
revisionsbevis som iir tillr5ckliga och Andamilsenliga Ibr att utgora en grund ftir v6ra uttalanden. Risken ftir att inte
upptacka en vasentlig felaktighet till fttljd av oegentligheter Ir hOgre an ftir en vdsentlig felaktighet som beror pA

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig
information eller 6sidosattande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en fdrsteehe av den del av Ndtverket Renare Marks intema kontroll som har betydelse ldr v6r revision
ldr att utforma granskningsltgzirder som Ar lAmpliga med hans),n till omsandigheterna, men inte 16r att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

NAtuerket Renare Mark, Org.nr 822003-9336

Revisorns ansvor
Vara mal ar att uppni en rimtig grad av sikerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte inneh6ller nigra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lArma en revisionsberdttelse som
innehlller vAra unalanden. Rimlig s?ikerhet Ar en hdg grad av s6kerhet, men,ir ingen garanti Iiir att en revision.som
utfttrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att uppIicka en vasentlig felaktighet om en sldan finns.
Felaktigheter kan uppstA pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan ftirvAntas paverka de ekonomiska beslut som anvaindare fattar med grund i irsredovisningen.

Som del av en revision entigt ISA anviinder vi professionellt omdome och hax en professionellt skeptisk instillning
under hela revisionen. Dessutom:
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- utviixderar vi hmpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i st1.Telsens uppskattningar iredovisningen och ti llhrirande upplysningar.'

- drar.vi en slutsats om liimpligheten.i att stlrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid upprrttandet avarsredovisningen. vi drar ocksi en slutsats,med grund i de inhaimtade revisionsbevisen, om huruviaa J"t nnnr rrago,vasentlig osakerhelsfaklor som avser sidana hzindelser eller fdrhillanden som kan leda iiu betydano" ruiu"r o.n
fdreningens ltirmiga att fortsatta verksamheten. Om vi dmr slutsatsen att det finns en viisentli! osakerh"t,fukto., -A.t"vi i.revisionsberattelsen ldsta uppmdrksamheten p6 upplysningarna i drsredovisningen om deivasenttiga
osakerhetsfaktom eller, om s6dana upplysningar ar otiikacklig4 modifiera uttalaniet om lrsredovisninien. v6ra
slutsatser baseras pl de revisionsbevis som inhiimtas fram tilliatumet ftir revisionsbe€ttelsen. Dock kin fiamtida
h,indelser eller fttrhalhnden gora att en forening inte l,ingre kan fortsiifta verksamheten.

- utvzirderar vi den dvergripande presentationen, strukturen och imehallet i irsredovisningen, d:tribland upplysningama,
oclt om arsredovisningen aterger de underliggande transaktionema och handelsema pt ett siitt som ger en rattvisande
bitd.

Vi maste informera stlrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten ftir den.
Vi miste ocks6 informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland de eventuella betydande brister i
den intema kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Ultalande
Utiiver vir revision av arsredovisningen hax vi Ayen utftirt en revision av styrelsens ftirvaltning fdr Natverket Renare
Mark ftir rdkenskapseret 2019.

Vi tillstrker au ftireningsstimman beviuar stlrelsens ledamdter ansvarsfrihet fdr rakenskapsAret.

GrundJiit uttalande
Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Virt ansvar enligt denna beskivs narmare i avsnittet
Revisorns qnsvor. Y i ar oberoende i ffirhelhnde till Natverket Renare Mark enligt god revisorssed i Sverige och har i
t vrigt fullg,ort vart Snkesetiska ansvar enligt dessa kav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har iniamtat Ar tilhacHiga och dndarnilsenliga som grund ftir vert uttalande.

Sorclsens ansvat
Det Ar stlrelsen som har ansvaret ftir ftirvaltningen.

Revisons ansvat
V6rt mil betriiffande revisionen av forvaltningen, och ddrmed vart uttalarde om ansvarcfrihet, 5r att inhiimta
revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av sakerhet kunna bed6ma om negon styrelseledamot i nagot vasentligt
ayseende ldretagit nigon atgllrd eller gjort sig skytdig till nagon liirsummelse som kan fdranleda ersatuingssryldighet
mot ftireningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder vi professionellt omdOme och har en professionellt
skeptisk instatlning under hela revisionen. Granskningen av ldrvaltningen grundar sig fiamst pa revisionen av
riikenskapema. Vilka tillkommande grarskningsetgzirder som utft)rs baseras pi vir professionella beddmning med
utgangspunlc i risk och vasentlighet. Det innebiir att vi fokuserar grarskningen pl sidaaa atgarder, omriden och
fdrhillanden som dr vAsentliga fdr verksarnheten och diir avsteg och dvefirddelser skulle ha siinkild betydelse fdr
Natverket Renare Marks situation.

Natverket Renare Mark, Org.nr 822003-9336

Rimlig sakerhet Ar en hdg grad av sakerhet, men ingen garanti ft)r att en revision som utfdrs enligt god revisionssed i
Sverige alltid komner att upptacka atgzirder eller ftirsummelser som kaa fdranleda ercatbdngssryldighet mot Natyerket
Renare Mark.
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Vi 96r igenom och prdvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna etgarder och andra fdrhallanden som ar relevanta fdr
v6rt uttalande om ansvaBfrilet.

Omskdldsvik den 6 maj 2020

Zz,zm; Oh,.,
Mikael Ndsstrdm
Auktoriserad revisor
Berglund & Naisstrom Revision AB

Johan Franzen
Auktori serad revisor
KPMG AB

Ndtverket Renare Ma*, Org.nr 822003-9336


