
t rArsredovisning

fiir

Ollebackeri vind Ek. ftir.
(76eq18-1010)

Riike{skapsiret

17010[  -  r7 I23r



Ollebacken Vind Ek. Fiir.
Org.nr: 769618-10101

Arsredovisning
1 7 0 1 0 1  - r 7 l 2 3 l Sida 2

FORVAL TNIN G SBERIiT TE L SE

Styrelsen fiir Ollebaclken vind Ek. ftir., med siite i Strcimsunds kommun, f6r hiirmed avge
irsredovisning fiir riikenskapsSret 170101 - 17l23I.

Arsredovisningen iir rrppriittad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEI[

Allmiint om verksannheten

Fdreningen har som iindamil attframjamedlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
egen regi producera miljdviinlig energi.

Viisentliga hiindelserrr

Foreningen har haft en extra stiimma diir v2irdet p6 tillgSngarna i Ollebackens vindkraftspark
diskuterades. Energirrrarknaden och vindkraftproduktionen har under de senaste 6ren
genomgitt stora ftiriimLdringar. Vindkraften har siinkt priset pi elenergin vilket har siinkt vira
intdkter, dessutom haur el-certifikaten sjunkit i pris pga overproduktion pi fiimyelsebar
elenergi samt si har iiven priset p6 nya vindkraftverk sjunkit till niirmare hiilften av vad vi
investerade i virt 1,5 verk sen driftsstarten hdsten
2011. Vi ser att resultatet och likviditeten piverkas av de liigre intiikterna. Med tanke pi den
for?indring som skett si ville styrelsen gdra en viirdering av tillgingama, vilket gjordes av Nils
Johan Ingvar-Nilsson LRF Konsult Skara. P6 extrastdmman beslutades att ftlja styrelsen
fiirslag och gcira en nedskrivning av viirdet enligt den viirdering som vi fbtt.

Flerirsiiversikt. kkn

Nettoomsiittning
Resultat efter finansierlla poster
Soliditet %

Fiiriindringar i eget kapital

Balanseras i ny riiknirrg
Arets resultat
Belopp vid irets utgflng

2017

2 664
- 1 8  6 1 6

3 1

2016

3 052
-383

6 I

20rs 20r4

3 657
t 4
56

20r3

5  5 1 5
1 t46

56

3 836
379
59

Inbetalade
insatser

25 032000

Reserv-
fond

37 6t3

Balanserat Arets
resultat resultat

39 897 649

649 -649
-18 755 069

40 s46-r8 75s 069

Belopp vid 6rets ingdurg
Disposition enligt beslut av Srsstdmma:

24 617 200 37 613
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Fdrslag till resultatdisposition

Styrelsen foreslAr att till forfogande stdende medel
balanserat resultat
6rets resultat
Totalt

Disponeras for
6verforing till balanserat resultat
Totalt

170101
-  l 7 t 2 3 l

40 546
-18 755 069
-18 714 523

-18 714 523
-r8 714 523

Bolagets resultat och stiillning i 6wigt framgir av efterftiljande resultat- och balansriikningar
med tilliiggsupplysningar. , n{\ tq {61*

V
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RESULTATR,,iKNNG

Riirelseintiikter, lagerftiriindringar m.m.
Nettoomsiittning
Owiga nirelseintiikter
Summa riirelseintiikter, Iager-
fiiriindringar m.m.

Rdrelsekostnader
Direkta kostnader
6wiga externa kostnacler
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anliiggnirLgstillgingar
Summa riirelsekostnader

Riirelseresultat

Finansiella poster
Rdntekostnader och lil.nande
resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
F<iriindring av civeravslkrivningar
Summa bokslutsdispositioner

Resultat fiire skatt

Skatter
Skatt pi 6rets resultat

Arets resultat

Not 170101-171231 160101-161231

2 663 663
t3 56r

2 677 224

-532 416
-654 691

-19 786 83s
-20 973 942

-18296717

-319 352
-319 352

-18 616 069

-139 000
-139 000

-18 755 069

3 051

3 051

-516 241
-s75 326

-2002000
-3 093 s67

-42 027

-340 904
-340 904

-382 931

384 000
384 000

1 069

-420

649

540
0

540

-18 755 069 ..

% w
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BALANSRIiKNING

TILLGANGAR

Anliiggningstillgingar

Materiella anliiggnin gstillgingar
Maskiner och andra tekniska anl2iggningar
Summa materiella anliiggningstillgingar

Finansiella anliiggningstillgingar
Andelar i intresseftiretag
och gemensamt styrda fiiretag
Summa fi nansiella anliiggningstillgfl ngar

Summa anliiggningstillgingar

Omsiittningstillgingar

Kortfristiga ford rin gar
Kundfordringar
Owiga fordringar
Summa kortfristiga f,orrdringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa bank

Summa omsiittn llgingar

SUMMA GAR

Not 171231

20 088 000
20 088 000

15 000
15 000

20 103 000

187 420
4s 338

232758

| 107 916
1 107 916

161231

39 874 83s
39 874 835

15 000
15 000

39 889 835

468 084
0

468 084

1 980 945
I 980 945

2 449 028

42 338 863

| 340 673

21443673 /ry
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EGET KAPIT

Eget kapital

OCII SKULDER

Arsredovisning
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{:ingfristiga sku
Owiga skulder til kreditinstitut

t7t23l

24 617 200
37 613

24 654813

40 546
-18 75s 069
-18 714 523

5940290

840 000
840 000

12 806 405
12 806 405

19 000
89 220

r 747 258

1 500
I 856 978

t6r23l

25 032 000
37 6t3

25069 613

39 897
649

40 546

25 110 159

701 000
701 000

14 585 036
14 585 036

18 750
90 216

1 830 438

3 264
1942 668

338 863

Not

Bundet eget ka
Inbetalade i
Reservfond
Summa bundet

Fritt eget ka
Balanserat resu
Arets resultat
Summa fritt kapital

Summa eget ka

Obeskattade
Ackumulerade vskrivningar
Summa e reseryer

Summa lfr skulder

Kortfristiga sku
Leverantorssku
Skatteskulder
6wiga skulder
Upplupna och
forutbetalda i
Summa skulder

ST]MMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 42

W
21 443 673y

M
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TILLAGGSUPPL}'SNINGAR

Redovisnin gspr.|incip er

Arsredovisningep iir uppriittad i enlighet med irsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Arsredovisning i mindre fiiretag.

Avskrivning skef linXairt 6ver den forviintade nyttjandeperioden med hiinsyn till viisentligt
restviirde.

Avskrivningar

Tilliimpade avskfiivniingstider:
Maskiner och aldra tekniska anl?iggningar

L Maskiner olh andra tekniska anliiggningar

Ingiende anskaffning sviirden
Utgflende ackufrulerade anskaffningsviirden

Ingfl ende avskriyningar
Arets avskrirminlgar
Utgiende acku{nulerade avskrivningar

Arets nedskrivni[rgar
Utgiende acku$rulerade nedskrivningar

Utgiende redor,f isat vlirde

2 Lingfristiga skulder

Fiirfaller senarg lin I ir och tidigare lin 5 :flr
efter balansdagpn
Skulder till kredltinstitut

Fiirfaller senarg iin 5 ir efter balansdagen
Skulder till kredltinstitut

3 Stiitlda siikefheter och eventualfiirpliktelser

F0r checkriikniingskredit och skulder till kreditinstitut
4ar pantfiirskriVits:
Owiga stiillda p{nter

25 6r

t 7 I 2 3 I

50 050 000
50 0s0 000

-10 175 165
-1 062 000

-11237 165

-18 724 835
-18 724 835

20 088 000

r 7 t 2 3 t

6 470 640

6 335 765

l 7 t 2 3 r

16123I

50 050 000
s0 050 000

-8173 t65
-2 002 000

-10 175 165

0

39 874 835

t61231

6 470 640

8 tt4 396

t6123 l

39

/6e,
20 088 000/

/r+
874 835
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Re'visionsberiittelse

Till tliireningsstiimman i Olleb,acken vind Ek Fiir.
Org.nr 769618-1010

Rapport om irsredovisningen
Uttal,unden
Vi har utfiirt en revision av A,rsredorrisningen frr Ollebacken
Vind Ek. FOr. ftir riikenskaps&ret 2012.

Enligt vfrr uppfattning har drsredovisningen upprafiats i
enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden riittvisande bild av ftireningens
finansiella stiillning per den 2017-12.-31och av dess
finanr;iella resultat frr dret enligt f,rsredovisningslagen.
F0rvaltningsbertittelsen iir fbrenlig nned irsredovisningens
0wigrl delar.

Vi tillstyrker ddrftr att ftireningsstiirnman faststaller
resultatr?ikningen och balansriiloingen ftir ftireningen.

GrundJbr uttalanden
Vi hair utfdrt revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssecli Sverige. V6rr ansvar
enligt dessa standarder beskrivs niirrnare i avsnittet
Revisorns qnsvar. Vi ijr oberoende jiftirhillande till
ftireningen enligt god revisors$ed i isverige och har i Owigt
fullgirfi v&rt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tilhiickliga
och iirrdamilsenliga som grund ftr rrflra ut&alanden.

Styrel,sens ansvar
Det 6r styrelsen som har ansvaret ftir att irsredovisningen
lpprAfias och att den ger en riittvisarrde bild enligt
irsredovisningslagen. Styrelsen ans,varar aven fiir den
intennil kontroll som de beddmer iir nLddvdndie ftir att
uppriilta en irsredovisning soft inte innehillei nigra
viisenlliga felaktigheter, vare sig dessa beror p6
oegentligheter eller pi fel.

Vid upprdttandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen ftir
bedOmrningen av ftireningens flOnnfu;a att fortstitNa
yerksamheten. De upplyser, niir s6 iir tilliimpligt, om
fiirhillanden som kan pfiverka ldrmfigan attfortsdtta
verksamheten och att anvdnda Anbgandet om fortsatt drift.
Antagrurdet om fortsatt drift tilliirnpars dock inte om
st5nelsen avser att likvidera frrpningen, upphora med
verksamheten eller inte har n&got re*listiskt altemativ till att
giira niigot av detta.

Revisorns ansvar
V6ra mil iir att uppni en rimlig grad av siikerhet om
nu*utllu alqe{oyisningen som helhr:r inte innehiller n6gra
viisentJiga felaktigheter, vare sig dess,a beror p6
oegentligheter eller pi fel, och att l?irrma en
revisionsberiittelse som inneh&ller v6ra uttalanden. Rimlis
stikerhot iir en h6g grad av siikerhet, men iir ingen garanti-for
att en revision som utfrrs enligl ISA och god rivisionssed i
Sverige alltid kommer att upptiipka err viisintlig felaktighet
om en sidan finns. Felaktigheten kan uppsti p6 grund av
oegentligheter eller fel och anses vana viisentliga om de
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enskilt eller tillsarnmans rimligen kan fiirviintas p6.verka de
ekonomiska beslut som anvf,ndare fatcar med erund i
&rsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvfinder vi professionellt
omddme och har en professionellt skeptisk instillniing under
hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedOmer vi riskerna for viisentliga
felaktigheter i flrsredovisningen, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller p& fel, utformar och utftir
granskningsitgiirder bland annat difren dessa risker och
inhiimtar revisionsbevis som dr tillrdckliga och
rindamilsenliga fbr att utgrira en grund ftr vira uttalanden.
Risken ft]r att inte upptiicka en vdsentlig felaktighet till frljd
av oegentligheter iir h6gre tin fdr en viisentlig felaktighet
som beror pi fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, ftrfalskning avsiktliga uteldmnanden,
felaktig information eller isidosdttande av intern kontroll.

- skaflar vi oss en ftirstielse av den del av ftreningens
interna kontroll som har betydelse frr vir revision fbr att
utforma granskningsitgdrder som rir liimpliga med hiinsyn
till omstiindigheternE men inte frr att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

- utviirderm vi ltimpligheten i de redovisningsprinciper som
anviinds och rimligheten i sty.elsens uppskatnringar i
redovisningen och tillhdrande upplysningar.

- drar vi en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anviinder
antagandet om fortsatt drift vid uppriittandet av
drsredovisningen. Vi drar ocksi en slutsats, med grund i de
inhtimtade revisionsbevisen, om huruvida det finns n6gon
viisentlig osiikerhetsfaktor som avser sidana hiindelser eller
ffirhillanden som kan leda till betydande tvivel om
fbreningens ftrmiga att forbatta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en v?isentlig osdkerhetsfaktor, m&ste
vi i revisionsberiittelsen fiista uppmiirksamheten p6
upplysningarna i flrsredovisningen om den vtisentliga
osdkerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar :ir
otillr?ickliga, modifiera uttalandet om fu"sredovisningen.
Vira slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inh?imtas
fram till datumet ftir revisionsberiittelsen. Dock kan framtida
hiindelser eller ftirh&llanden gOra att en ftirening inte liingre
kan forts?itta verksamheten.

- utviirderar vi den tivergripande presentationen, strukturen
och innehillet i 8rsredovisningen, diiribland upplysningarna,
och o1 flrsredovisningen Sterger de underliggande
transallionerna och h8ndelserna p6 ett sZitt som ger en
rtittvisande bild.

Vi miste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriknring samt tidpunkten ftir
den. Vi mdste ocksi informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, dtiriblani de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Ollebacken Vind Ek. Fiir., Org.nr 76961g-1010



Rapport om andra krav enltiigt lagar och andra
fiir{attningar

Uttalanden
Utdvr:r vdr revision av 8rsredovisningen har vi dven utfiirt
en re,rision av styrelsens ftrvaltniqg; fijr Ollebacken Vind
Ek. F6r. ftir riikenskapsiret 2017 sarnt av ftirslaget till
dispositioner betrliffande ft)reningers vinst eller ftirlust.

Vi til.tstyrker att fbreningsstiimman behandlar forlusten
enligl ft)rslaget i ftrvaltningsberiittelsen och beviljar
styrelsens ledamdter ansvarsftihet 1tir riikenskapsiret.

Grundlhr uttalanden
Vi har utfdrt revisionen enligt god rcvisionssed i Sverige.
Virt ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi iir oberoende i ftirhillande till
f-ol91ingen enligt god revisorssed i Siverige och har i Owigt
fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har.inh?imtat flr tillrtickliga
och &rdamilsenliga som grund ldr,yira uttalanden.

Styrelsms ansvar
Det iil'sty'elsen som har ansvaret ftjn.ftirslaeet till
dispositioner betr?iffande frreuingens vinst iller frrlust. Vid
ftrslalg till utdelning innefattar dettar bland annat en
bed6mning av om utdelningen ?ir ftirsvmlig med hiinsyn till
dp-krav som ft)reningens verks@mhetsart, omfattning och
risker stiiller pi storleken av ldreningens egna kapitil,
konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i Owigt.

Styrelsen ansvarar ftir fiireningens o,rganisation och
ftirvaltningen av ftireningens angeliigenheter. Detta
innefaftar bland annat att fortlQpand,e beddma ftireningens
ekonomiska situation och att tillse afl; ftireningens
organisation 6r utformad si att bokfilringen,
medelsftirvalbringen och frreningens ekonomiska
angeliigenheter i Owigt kontrolleras p6 ett betyggande siitt.

Revisorns ansvur
Virt mil betriiffande revisionen av fiiirvaltningen. och
diinned virt uttalande om ansvarsfrillet, iir att-intriimta
revisionsbevis ftir att med en rimlig lgpd av siikerhet kunna
bed6ma om nigon sty.elseledamot i negot vdsentligt
avseende;

- fiire&gitnigon itgard eller gjorr sig skyldig till n6gon
frrsummelse som kan ftranleda ersainrlngsstyldighit mot
ftireningen, eller

- pA nigot annat sAtt handlat i strid med lasen om
ekonomiska ftireningar, irsredo,visningshlen eller
stadgarna.

V6rt m6l betriiffande revisionen av fiirslaeet till
dispositioner av ftireningens vinst eller ftiilust, och diirmed
virt uttalande om dettia, iir att med rirnlig grad av s?ikerhet
bed0ma om ft)rslaget iir fdrenligft med lagen om ekonomiska
ftireningar.

Rimlig siikerhet iir en h6g grad av stillrgrhet, men insen
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garanti ftr att en revision som utftirs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptiicka itg?irder eller
ftirsummelser som kan fiiranleda ersiittningsskyldighet mot
fiireningen, eller att ett ft)rslag till dispositioner av
ftireningens vinst eller ft)rlust inte tir fiirenligt med lagen om
ekonomiska ft,reningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anviinder vi professionellt omdtime och har en professionellt
skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av
fbrvaltningen och ftirslaget till dispositioner av frreningens
vinst eller ftirlust grundar sig friimst pi revisionen aw
riikenskaperna. Vilka tillkommande granskningsitgiirder
som utfrrs baseras p6 vfrr professionella bedOmning med
utgangspunkt i risk och viisentlighet. Det innebiir att vi
fokuserar granskningen pl sidana itgiirder, omriden och
ldrhillanden som iir vdsentliga ftir verksamheten och ddr
avsteg och Overfddelser skulle ha silrskild betydelse ftir
ftireningens situation. Vi gf;r igenom och prOvar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna itgiirder och andraL
frrhillanden som iir relevanta ftir virt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag ftir virt uttalande om slyrelsens
ftrslag till dispositioner betrdffande ft)reningens vinst eller
ftirlust har vi granskat om ftirslaget iir ftrenligt med lagen
om ekonomiska fti,reningar.

Ostersund den 8/6 2018

lW*rttfo/r"o,/taz/24-=-,z*
Karolit'a Jonasson Hikan Nilsson
Auktoriserad revisor

Ollebacken Vind Ek. Fdr., Org.nr 769618_1010


