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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Resilient Regions Association, 802453-8400, får härmed avge årsredovisning för
 räkenskapsåret 2018.

Verkställande sekretare

 Resiliens och omvärlden

 Resiliens är ett alltmer använt begrepp och koncept som dyker upp i alltfler sammanhang. Det är
 vanligt förekommande i sammanhang som handlar om konsekvenser av klimatförändringar men
 också i rena urbana sammanhang. Vi har därför haft anledning att bli spetsiga och fokusera på urban
 resiliens. I vår värld innebär det inte att vi enbart fokusera på det som sker inom stadsgränserna
 såsom många city- koncept gör utan vi omfattar också geografin utanför stadsgränsen och mellan
 städerna. Vårt koncept med Urbana Flöden beskriver det såsom att flödena inte stannar vid
 kommungränsen. Vi ser också att det internationellt sker en förflyttning från att enbart fokusera på
 enskild stad till en geografi som omfattar flera städer och landet mellan städerna, helt enkelt till
 regioner. Det handlar inte nödvändigtvis om politiska eller administrativa gränser utan snarare om
 funktionella regioner som söker samarbete med fokus på urban resiliens, d.v.s. hur man ska
 upprätthålla funktionaliteten vid olika typer av påfrestningar. Miami and Beaches i Florida är ett
 exempel på hur man går från att haft fokus på Miami till hela regionen runt Miami och har idag en Chief
 Resilience Officer med ett utökat geografisk arbetsområde. Vi kan gott påstå att vi är mer relevanta än
 någonsin i ett globalt perspektiv.

 Det finns idag flera organisationer som erbjuder samarbete och koncept kring resiliens och det blev
 uppenbart under Smart City Expo World Congress i Barcelona där ett genomgripande tema var
 resiliens och flera organisationer hade presentationer, parallella sessioner och workshops, bl.a.
 Barcelona stad och UN Habitat som arrangerar Barcelona Resilience Week som en konferens inom
 expon, 100 Resilient Cities hade flera presentationer och workshops.
 Ett annat initiativ som är värt att nämna är The Resilience Shift ett program lanserat i samarbete
 mellan Lloyds Register Foundation och Arup, med fokus på infrastruktur.

 I denna utblick är det också värt att nämna att NATO använder resiliensbegreppet och har en satsning
 på att stödja det civila samhället i att kunna upprätthålla sin funktionalitet vid svåra påfrestning.
 Speciellt nämns energi och logistik som funktioner man ser särskilt viktiga.
 Undertecknad har fått en inbjudan att vara med som talare i deras konferens i Norfolk, USA våren
 2019 och det som enda svensk bland 150 deltagare. Det finns anledning att följa detta närmare då vi i
 Sverige och norden i övrigt har ett nytt fokus på totalförsvar och det nya civila försvaret som skall
 stärkas. Det är min uppfattning att det handlar om Urban Resiliens d.v.s. förmågan att upprätthålla
 samhällets funktionalitet vid påfrestningar oavsett om det är plötsliga och chockartade eller kroniska,
 från vardagspåfrestningar till extrema påfrestningar.

 Slutligen kan vi konstatera att resiliens är mer aktuellt än någonsin och 2018 var ett år med
 påfrestningar på det svenska samhället och behovet av utveckling av kunskap, koncept, innovationer
 och samarbeten är uppenbart. Resilient Regions Association är mer relevant än någonsin.

 Magnus Qvant
 Verkställande sekreterare Resilient Regions Association
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Verksamheten

Allmänt om verksamheten
 Resilient Regions Association, RRA, är en neutral arena där näringsliv, akademi, kommuner och
 myndigheter möts för att lösa regionala utmaningar. Tillsammans bygger vi mer resilienta regioner
 med robusta funktioner och flöden, ett samhälle med förmåga att snabbt överbrygga och återhämta sig
 från påfrestningar.
 RRA är en ideell förening där kommuner, myndigheter, företag, akademin och registrerade
 organisationer är välkomna som medlemmar.

 Resilient Regions Association driver sin verksamhet genom ett servicebolag, Resilient Regions
 International AB (Svb). Bolaget är till 100 % ägt av RRA och eventuell avkastning går tillbaka till
 verksamheten.

 Inom RRA drivs ett koncept benämnt Resilient Communities. Konceptet syftar till att adressera
 regionala utmaningar och koppla ihop regionala aktörer samt dem som är regionalt engagerade. Alla
 som är medlemmar är välkomna att engagera sig i ett Resilient Community och dess utmaningar.
 RRA erbjuder en modell för att starta upp ett community och har därefter en roll i att facilitera och
 stödja ett communitys verksamhet, t.ex. skapa underlag till workshops, identifiera relevanta aktörer,
 omvärldsbevaka, producera inbjudningar, dokumentation mm.

 Resilient Regions Association fokuserar på städers och regioners funktionalitet, speciellt på förmågan
 att kunna upprätthålla och återhämta funktionalitet vid påfrestningar. Påfrestningarna kan vara
 plötsliga och chockartade eller kroniska och långsamt tilltagande. 
 Påfrestningar och katastrofer får alltid lokala och regionala konsekvenser på funktionaliteten och det är
 lokalt och regionalt som kostnader uppstår och det är där människor blir drabbade. Det är därför helt
 naturligt för Resilient Regions Association att fokusera på städer och regioner samt att koppla ihop
 olika aktörer. Genom ett nätverk av Resilient Communities kan utbyte av kunskaper, bäst praxis och
 effektivt lärande skapas. Det ger också möjlighet för flera communities att gå ihop och kraftsamla kring
 forskning, utveckling och innovation. Resilient Regions Association är en unik organisation med ett
 unikt erbjudande som främjar utvecklingen av resilienta städer och regioner.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Förändring av Resilient Regions Association
 I början av sommaren meddelade Region Skåne att man inte avser finansiera Resilient Regions
 Association fr.o.m. 2019. Det föranledde styrelsen att kalla till extra stämma där medlemmarna dels
 har fått ta ställning till att avveckla föreningens bolag med tillhörande avtal och personal samt också ta
 ställning till om föreningen skall avvecklas. Medlemmarna beslutade att bolaget skulle avvecklas
 genom försäljning till lagerbolag för likvidation, och att föreningen skall vara kvar. En utvecklingsgrupp
 tillsattes och en ny styrelse valdes för att leda verksamheten fram till nästa ordinarie årsstämma. 
 Avvecklingen av bolaget skedde genom försäljning vid utgången av oktober månad. 

 Aktiviteter under 2018
 Under året har ett 30 aktiviteter genomförts, allt från att deltagit i relevanta regionala möten till
 internationella arrangemang.

 Vi har bland annat arrangerat ett event under konferensen Nordic Clean Energy Week där vi bjöd in en
 talare från vårt internationella nätverk, Jodie Rousell som bl.a. arbetat för World Economic Forum och
 analyserat kompetensbehovet för att kunna ställa om till grön energi. Hennes budskap är alarmerande
 och vi står för en kapacitetsbrist på allt från elektriker, elingenjörer och nya kompetenser som handlar
 om att kunna designa morgondagens energisystem baserade på betydande leveranser från bl.a.
 solenergi.

 Vi har haft en välbesökt workshop om autonom godstrafik och vad det kommer att innebära som vi
 genomförde tillsammans med Region Skåne. Resilient Regions bjöd in talare från den ledande
 industrin och presenterade också en uppdaterad omvärldsanalys.
 Under den internationella konferensen Resilient Cities (ICLEI) arrangerade vi en workshop med vår
 medlem Räddningstjänsten Syd, Red Cross och en borgmästare från Filippinerna på temat Self
 Organized Citizens. Ett nytt perspektiv som är mer omfattande än samarbete med frivilligrörelsen och
 som vi tror kommer att vara i fokus för kommuner i framtiden.
 På Nordic Edge i Stavanger genomförde vi en Resilience by Design workshop tillsammans med ett
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 på att stödja det civila samhället i att kunna upprätthålla sin funktionalitet vid svåra påfrestning.
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 Undertecknad har fått en inbjudan att vara med som talare i deras konferens i Norfolk, USA våren
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 norskt designkluster baserat på en tidigare genomförd workshop What's the point of a bus stop when
 the bus is not there? i Malmö.

 Vidare har vi varit i Almedalen där vi erbjudit boende till medlemmar och naturligtvis följt många av de
 spännande och relevanta seminarierna i programmet.

 Under året har flera nationella och internationella organisationer sökt samarbete med RRA. Vi finns
 med i Horizon 2020 ansökningar, vi har deltagit i andra organisationers arrangemang som experter
 och både deltagit och arrangerat olika typer av möten mellan olika organisationer.  Dessutom har
 NATO (Supreme Allied Commander Transformation) närmat sig oss och bjudit in verkställande
 sekretare till Norfolk, USA för att delta och tala på deras The Resilience Conference under 2019. Detta
 är spännande med tanke på det arbete som bedrivs i Norden för att bygga det nya civila försvaret. 

 Resilient Regions Student Network
 Studentnätverket fortsätter att växa och har haft flera träffar och aktiviteter under året.
 Värt att nämna är att flera studenter valt att skriva sina uppsatser och arbeten på resilienstemat. Det
 har både varit nationellt och internationellt fokus och det är speciellt roligt att konstatera att vårt stora
 nätverk har backat upp studenterna hela vägen från Bangkok till Skurup här hemma.
 Studentnätverket är internationellt uppmärksammat.

 Personal
 I och med att RRA:s helägda bolag är avvecklat så har föreningen from november inte haft någon
 egen personal anställd. Allt nerlagt arbete i föreningen är därefter helt ideellt från medlemmarna.

 Riskanalys
 Då föreningen håller på att förändras och att framtiden bygger på att föreningens aktiviteter är
 medlemsdrivna så har också föreningens riskbild förändrats och den kommer att ändras då nästa
 årsstämma fastställer ny verksamhetsplan. Vid en sådan här stor genomgripande förändring som varit
 under 2018 så är naturligtvis en stor risk att föreningen tappar medlemmar. Under fjärde kvartalet
 tappade föreningen tre medlemmar men det tillkom också tre nya näringslivsmedlemmar.

Flerårsöversikt Belopp i kr
 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 26 225 590 609 507 586 142 775
Resultat efter finansiella poster -795 083 -130 256 -532 462 -76 221
Soliditet, % 79 100 100 100

Förändringar i eget kapital
 Fritt eget
 kapital
Vid årets början 864 264
Årets resultat -795 083
Vid årets slut 69 181

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel;

balanserat resultat 864 264
årets resultat -795 083
Totalt 69 181

disponeras för
balanseras i ny räkning 69 181
Summa 69 181

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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 tappade föreningen tre medlemmar men det tillkom också tre nya näringslivsmedlemmar.

Flerårsöversikt Belopp i kr
 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 26 225 590 609 507 586 142 775
Resultat efter finansiella poster -795 083 -130 256 -532 462 -76 221
Soliditet, % 79 100 100 100

Förändringar i eget kapital
 Fritt eget
 kapital
Vid årets början 864 264
Årets resultat -795 083
Vid årets slut 69 181

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel;

balanserat resultat 864 264
årets resultat -795 083
Totalt 69 181

disponeras för
balanseras i ny räkning 69 181
Summa 69 181

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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 norskt designkluster baserat på en tidigare genomförd workshop What's the point of a bus stop when
 the bus is not there? i Malmö.

 Vidare har vi varit i Almedalen där vi erbjudit boende till medlemmar och naturligtvis följt många av de
 spännande och relevanta seminarierna i programmet.

 Under året har flera nationella och internationella organisationer sökt samarbete med RRA. Vi finns
 med i Horizon 2020 ansökningar, vi har deltagit i andra organisationers arrangemang som experter
 och både deltagit och arrangerat olika typer av möten mellan olika organisationer.  Dessutom har
 NATO (Supreme Allied Commander Transformation) närmat sig oss och bjudit in verkställande
 sekretare till Norfolk, USA för att delta och tala på deras The Resilience Conference under 2019. Detta
 är spännande med tanke på det arbete som bedrivs i Norden för att bygga det nya civila försvaret. 

 Resilient Regions Student Network
 Studentnätverket fortsätter att växa och har haft flera träffar och aktiviteter under året.
 Värt att nämna är att flera studenter valt att skriva sina uppsatser och arbeten på resilienstemat. Det
 har både varit nationellt och internationellt fokus och det är speciellt roligt att konstatera att vårt stora
 nätverk har backat upp studenterna hela vägen från Bangkok till Skurup här hemma.
 Studentnätverket är internationellt uppmärksammat.

 Personal
 I och med att RRA:s helägda bolag är avvecklat så har föreningen from november inte haft någon
 egen personal anställd. Allt nerlagt arbete i föreningen är därefter helt ideellt från medlemmarna.

 Riskanalys
 Då föreningen håller på att förändras och att framtiden bygger på att föreningens aktiviteter är
 medlemsdrivna så har också föreningens riskbild förändrats och den kommer att ändras då nästa
 årsstämma fastställer ny verksamhetsplan. Vid en sådan här stor genomgripande förändring som varit
 under 2018 så är naturligtvis en stor risk att föreningen tappar medlemmar. Under fjärde kvartalet
 tappade föreningen tre medlemmar men det tillkom också tre nya näringslivsmedlemmar.

Flerårsöversikt Belopp i kr
 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 26 225 590 609 507 586 142 775
Resultat efter finansiella poster -795 083 -130 256 -532 462 -76 221
Soliditet, % 79 100 100 100

Förändringar i eget kapital
 Fritt eget
 kapital
Vid årets början 864 264
Årets resultat -795 083
Vid årets slut 69 181

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel;

balanserat resultat 864 264
årets resultat -795 083
Totalt 69 181

disponeras för
balanseras i ny räkning 69 181
Summa 69 181

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2018-01-01- 2017-01-01-

2018-12-31 2017-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 2 26 225 590 609
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 26 225 590 609

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -55 988 -20 865
Summa rörelsekostnader -55 988 -20 865

Rörelseresultat -29 763 569 744

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 4 -765 300 -700 000
Räntekostnader och liknande resultatposter -20 -
Summa finansiella poster -765 320 -700 000

Resultat efter finansiella poster -795 083 -130 256

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt -795 083 -130 256

Skatter

Årets resultat -795 083 -130 256
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Verksamheten

Allmänt om verksamheten
 Resilient Regions Association, RRA, är en neutral arena där näringsliv, akademi, kommuner och
 myndigheter möts för att lösa regionala utmaningar. Tillsammans bygger vi mer resilienta regioner
 med robusta funktioner och flöden, ett samhälle med förmåga att snabbt överbrygga och återhämta sig
 från påfrestningar.
 RRA är en ideell förening där kommuner, myndigheter, företag, akademin och registrerade
 organisationer är välkomna som medlemmar.

 Resilient Regions Association driver sin verksamhet genom ett servicebolag, Resilient Regions
 International AB (Svb). Bolaget är till 100 % ägt av RRA och eventuell avkastning går tillbaka till
 verksamheten.

 Inom RRA drivs ett koncept benämnt Resilient Communities. Konceptet syftar till att adressera
 regionala utmaningar och koppla ihop regionala aktörer samt dem som är regionalt engagerade. Alla
 som är medlemmar är välkomna att engagera sig i ett Resilient Community och dess utmaningar.
 RRA erbjuder en modell för att starta upp ett community och har därefter en roll i att facilitera och
 stödja ett communitys verksamhet, t.ex. skapa underlag till workshops, identifiera relevanta aktörer,
 omvärldsbevaka, producera inbjudningar, dokumentation mm.

 Resilient Regions Association fokuserar på städers och regioners funktionalitet, speciellt på förmågan
 att kunna upprätthålla och återhämta funktionalitet vid påfrestningar. Påfrestningarna kan vara
 plötsliga och chockartade eller kroniska och långsamt tilltagande. 
 Påfrestningar och katastrofer får alltid lokala och regionala konsekvenser på funktionaliteten och det är
 lokalt och regionalt som kostnader uppstår och det är där människor blir drabbade. Det är därför helt
 naturligt för Resilient Regions Association att fokusera på städer och regioner samt att koppla ihop
 olika aktörer. Genom ett nätverk av Resilient Communities kan utbyte av kunskaper, bäst praxis och
 effektivt lärande skapas. Det ger också möjlighet för flera communities att gå ihop och kraftsamla kring
 forskning, utveckling och innovation. Resilient Regions Association är en unik organisation med ett
 unikt erbjudande som främjar utvecklingen av resilienta städer och regioner.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Förändring av Resilient Regions Association
 I början av sommaren meddelade Region Skåne att man inte avser finansiera Resilient Regions
 Association fr.o.m. 2019. Det föranledde styrelsen att kalla till extra stämma där medlemmarna dels
 har fått ta ställning till att avveckla föreningens bolag med tillhörande avtal och personal samt också ta
 ställning till om föreningen skall avvecklas. Medlemmarna beslutade att bolaget skulle avvecklas
 genom försäljning till lagerbolag för likvidation, och att föreningen skall vara kvar. En utvecklingsgrupp
 tillsattes och en ny styrelse valdes för att leda verksamheten fram till nästa ordinarie årsstämma. 
 Avvecklingen av bolaget skedde genom försäljning vid utgången av oktober månad. 

 Aktiviteter under 2018
 Under året har ett 30 aktiviteter genomförts, allt från att deltagit i relevanta regionala möten till
 internationella arrangemang.

 Vi har bland annat arrangerat ett event under konferensen Nordic Clean Energy Week där vi bjöd in en
 talare från vårt internationella nätverk, Jodie Rousell som bl.a. arbetat för World Economic Forum och
 analyserat kompetensbehovet för att kunna ställa om till grön energi. Hennes budskap är alarmerande
 och vi står för en kapacitetsbrist på allt från elektriker, elingenjörer och nya kompetenser som handlar
 om att kunna designa morgondagens energisystem baserade på betydande leveranser från bl.a.
 solenergi.

 Vi har haft en välbesökt workshop om autonom godstrafik och vad det kommer att innebära som vi
 genomförde tillsammans med Region Skåne. Resilient Regions bjöd in talare från den ledande
 industrin och presenterade också en uppdaterad omvärldsanalys.
 Under den internationella konferensen Resilient Cities (ICLEI) arrangerade vi en workshop med vår
 medlem Räddningstjänsten Syd, Red Cross och en borgmästare från Filippinerna på temat Self
 Organized Citizens. Ett nytt perspektiv som är mer omfattande än samarbete med frivilligrörelsen och
 som vi tror kommer att vara i fokus för kommuner i framtiden.
 På Nordic Edge i Stavanger genomförde vi en Resilience by Design workshop tillsammans med ett
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 norskt designkluster baserat på en tidigare genomförd workshop What's the point of a bus stop when
 the bus is not there? i Malmö.

 Vidare har vi varit i Almedalen där vi erbjudit boende till medlemmar och naturligtvis följt många av de
 spännande och relevanta seminarierna i programmet.

 Under året har flera nationella och internationella organisationer sökt samarbete med RRA. Vi finns
 med i Horizon 2020 ansökningar, vi har deltagit i andra organisationers arrangemang som experter
 och både deltagit och arrangerat olika typer av möten mellan olika organisationer.  Dessutom har
 NATO (Supreme Allied Commander Transformation) närmat sig oss och bjudit in verkställande
 sekretare till Norfolk, USA för att delta och tala på deras The Resilience Conference under 2019. Detta
 är spännande med tanke på det arbete som bedrivs i Norden för att bygga det nya civila försvaret. 

 Resilient Regions Student Network
 Studentnätverket fortsätter att växa och har haft flera träffar och aktiviteter under året.
 Värt att nämna är att flera studenter valt att skriva sina uppsatser och arbeten på resilienstemat. Det
 har både varit nationellt och internationellt fokus och det är speciellt roligt att konstatera att vårt stora
 nätverk har backat upp studenterna hela vägen från Bangkok till Skurup här hemma.
 Studentnätverket är internationellt uppmärksammat.

 Personal
 I och med att RRA:s helägda bolag är avvecklat så har föreningen from november inte haft någon
 egen personal anställd. Allt nerlagt arbete i föreningen är därefter helt ideellt från medlemmarna.

 Riskanalys
 Då föreningen håller på att förändras och att framtiden bygger på att föreningens aktiviteter är
 medlemsdrivna så har också föreningens riskbild förändrats och den kommer att ändras då nästa
 årsstämma fastställer ny verksamhetsplan. Vid en sådan här stor genomgripande förändring som varit
 under 2018 så är naturligtvis en stor risk att föreningen tappar medlemmar. Under fjärde kvartalet
 tappade föreningen tre medlemmar men det tillkom också tre nya näringslivsmedlemmar.

Flerårsöversikt Belopp i kr
 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 26 225 590 609 507 586 142 775
Resultat efter finansiella poster -795 083 -130 256 -532 462 -76 221
Soliditet, % 79 100 100 100

Förändringar i eget kapital
 Fritt eget
 kapital
Vid årets början 864 264
Årets resultat -795 083
Vid årets slut 69 181

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel;

balanserat resultat 864 264
årets resultat -795 083
Totalt 69 181

disponeras för
balanseras i ny räkning 69 181
Summa 69 181

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 - 100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar - 100 000

Summa anläggningstillgångar - 100 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 725 -
Fordringar hos koncernföretag - 552 896
Summa kortfristiga fordringar 3 725 552 896

Kassa och bank
Kassa och bank 83 401 211 368
Summa kassa och bank 83 401 211 368

Summa omsättningstillgångar 87 126 764 264

SUMMA TILLGÅNGAR 87 126 864 264
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 864 264 994 520
Årets resultat -795 083 -130 256
Summa fritt eget kapital 69 181 864 264

Summa eget kapital 69 181 864 264

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 945 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 000 -
Summa kortfristiga skulder 17 945 -

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 87 126 864 264
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 - 100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar - 100 000

Summa anläggningstillgångar - 100 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 725 -
Fordringar hos koncernföretag - 552 896
Summa kortfristiga fordringar 3 725 552 896

Kassa och bank
Kassa och bank 83 401 211 368
Summa kassa och bank 83 401 211 368

Summa omsättningstillgångar 87 126 764 264

SUMMA TILLGÅNGAR 87 126 864 264
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till
balansomslutningen.

Not 2  Nettoomsättning

 Nettoomsättningen avser medlemsavgifter.

Not 3  Personal
 Föreningen har inte haft några anställda.

Not 4  Resultat från andelar i koncernföretag
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Nedskrivningar -750 000 -700 000
Summa -750 000 -700 000

Not 5  Andelar i koncernföretag
 2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 100 000 100 000
- Aktieägartillskott 750 000 700 000
- Nedskrivning aktier -750 000 -700 000
- Försäljning -100 000
Redovisat värde vid årets slut - 100 000
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