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Styrelsen tcir Sollero Gemensamhetsskogs Samtiillighetsforening IEr hdrmed avge irsredovisning frir
rdkcnskapsiret 2021 .

Arsredovisningen ar upprattad i svenska kronor, SEK. Om inte annat sdrskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgilier inom parentes avser f'dregiende Ar.

Fti rvaltn in g str e riittelse

Allruiint o,n verksamhcten

Avser perioden 20210101 - 20211231,

Styrelsen har under iret haft loljande sammansattning:

2024
2023
2023
2024
2022
2022

Valberedning: Torsten Kjellgren (sarnmankallande) och Bo Andersson

Fem protokollforda sammantrdden har hallits. Ftireningsstamman h<ills 2l j uli med
deltagande av 29 deliigare, inklusive fullmakler.

A.rets verksamhel har tbrtsatt prdglats av Covid-19 pandemin och av denna anledning har
ockse antalet m6ten begransats.

Fdreningsstemman kunde, niLgot ftirsenat, genomfdras i Sockenhuset.

I den pi stdmman redovisade Forvaltningsberdttelsen f'rireslog styrelsen att dverskott skulle
utbetalas till deliigama. Detta blev aven Fdreningssternmans beslut. Utbetalt belopp 570 000
SEK,

Tvii rr.rotioner lanns medtagna till stAmman, varav den ena utgick i samrid med revisorerna.

Ersaftningen liin vindkaflen under 2021 blev 163 361 SEK.

Enstaka bithusdrenden har avhandlats undcr 2021 .

N

Ett anendear'tal upprattades med Soldn Goltklubb

Erik Dahl vald till styrelseordf'<irande intill stiimman 2022.
Suppleanter: Meit Persson, Per Lundqvist och Mats Wik. intill starnrnan 2022.
Rerisorer: Ing Britt Dahlman, PWC och Par Stemer, Juristfirman Wiik.
Revisorssuppleanl: Sara Marcus Jansson.
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Soller<i Gemensamhetsskogs Sanftillighetsfiirening
Org.nr 884400-3023

2 ( l0)

Under augusti minad kom det pi niigra fi timmar extremt stora regnmangder <iver Mingberg/ Bj rirka
Defta innebar stora skador pi vagar och vagtrummor.

Skogen
Under vintem drabbades vissa skogsomrtden pi Gemensamhetsskogen av mycket
omfattande skador genom sn<ibrott. Arealmiissigt har mer iin I00 ha drabbats och atgerdats
Tack vare forsiikring begrinsades de ekonomiska konsekvenserna. Gallrad volym pi dessa

awerkningar blev 3579 m3fub.Totalt upparbetades drygt 20 000 top brutna trid eller ca
t 500 m3fub. Dessa avverkningar utfdrdes av BillerudKorsnds.

Fdryngringsavverkning dr gjord om volymen 3254 m3fub och en areal om 20 ha vilken
kdptes av Bergkvist Siljan. Markberedning utftrd om ca l5 ha vid Bladtj iimviigen. Vidare 6r

en hdstplantering genomttrd vid Elinmyrvdgen p6 l5 ha. SkogsElit anhtades fdr s6viil

marlberedn rng som planteringen.

Pi Jorddgarna har det av\ erkats 227 m3tub. Kiiparc BillerudKorsnds och BergkvistSilj an.

Fcjr ekonomin hdnvisas till Resultat- och Balansriikning
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Sollerri Gemensamhetsskogs Samftillighetsfairening
Orts.nr 884{00-102 3

FlerArsiiversikt (tkr)
Nettoomsattning
Resultat etier finansiella poster
Soliditet (9,i, )

7 008 13l

balanserad vinst
erets vinst

disponeras sa att

i ny riikning overfijres

202r
2 494

l7l
11

2019
I 159

54

78

2018
2 368

34
69

2020
t 022

t72
Et)

3 ( l0)

'I oralr

7 00tJ l -lt

0

134 l8s
7 142 316

Den minskade nettoomsattningen tiin 2018 rill 2019 beror pi ldgre avverkade volymer.
Den dkade nettoomsattningen frin 2020 till 2021 beror pi htige awerkade volymer.

Fiirindring av eget kapital

Belopp vid arets ingeng
Disposition av friregiende
irs resultat:
Arets resultat
Belopp vid Arets utgAng

Balanserat

resultat

6 87,1 018

134 113

Fiirslag till vinstdisposition
Styrelsen lciresl6r att till liirfogande stiende vinstmedel (kronor)

Arets

resultat

134 I 13

-134 113

134 185

134 185

Fdreningens resultat och stellning i dvrigt framgir av efterl-dljande resultat- och balansriikning med noter

7 008 13l
134 r85

7 142 316

7 142 316
7 142 316
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Sollerci Gernensamhetsskogs Samllillighetsf?irening
Org.nr 884400-3023

Resultatrikning

Riirelsekostnader
Skogsvird
0vriga extema kostnader
Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anliiggningstillgingar
Ovriga rdrelsekostnader
Summa riirelsekostnader
Riir€lser€sultat

l'inansiella poster
Resultat fidn dvriga linansiella anliiggningstillgingar
0r'riga rdnteintrikter och liknande resultatposter
Rdntekostnader
Summa finansiella poster
Resu lt at cftcr finansiella poster

Resultat fii re skatt

Skatter
Skatt pA drets resultat

Arcts resultat

Not
I

202 t -01-01
-202t-12-31

2 ,+93 896
750 lJ54

3 244 75t)

4 ( r0)

2020-01-01
-2020-12-31

r 021 916

88 557

I ll0 493

-30 041

-130 738
-69 7tt9

-3 152
-5t6 179

-9s0 499
rs9 994

8 392
I899

-374
ll 9r7

t7t 971

171 9l I

-31 198

134 I 13

2.3

6 t92
3 16l
-860

8 693

170 951

170 95t

-36 766

l3,l 185

Itr

il

/r

Riirelseintikter
Nettoomsettning
Or riga rdrelseintdkter
Summa riirelseintiikter

-t 127 523
-6 t0 u54
- 195 874

0

-t t48 211
-3 082 492

162 258
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Sollerii Gernensamhetsskogs Samfdlli ghetslorening
Org.ru 884400-3023

Balansrdkning

.TII-LGA\G]\R

AnlriggningstillgAngar

Materie ll a an liiggn in gstillgd ngtr
Byggnader och mark
Summa materiella anliiggningstillglngar

l- in u n s i e I h a n I ii g g n i n g sti I lg d ng a r
Andra lingtiistiga vdrdepappersinnehav
Andra lingtiistiga tbrdringar
Summa fi nansiella anliiggningstillgingar
Summa anldggningstillgingar

Omsittningstillgingar

K o rtfri stig a fo r dr i n g ar
Ovriga tbrdringar
F rirutbetalda kostnader och upplupna intzikter
Summa kortfristiga fordringar

Ko rtfr i s ti g a p la c e ri n g ar
6r riga korttirstiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Kassa och banl
Summa kassa och bank
Summa omsettningstillgAngar

SUMMA TII,LGANGAR

5 (10)

2021-12-3r 2020-12-31Not
I

+ 4 421 112
4 421712

l41 590

239 912
383 522

I 00'1 505

I 004 505

3 285 725

3 285 72s
4 673 752

9 241 950

4 463 711

1463 711

96 4n6
50 000

146 486
4 610 203

143 533
309 590

453 123

r 00,+ 505
I 004 505

2 128 t28
2 728 t28
,l 185 756

8 795 959

96.+tt6
50 000

146 486
4 568 198
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Sollerri Gemensamhetsskogs Samftillighetsfrirening
Org.nr 88,1400 3023

Balansreikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Avsiittningar
utdeining delagare

Skogsvird
Summa avsittningar

Kortfristiga skulder
Leverantrirsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intekter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 (r0)

2021-12-31 2020-12-31Not
I

,7

7

7 008 13l
13,1 185

7 142 316
7 142 316

68740r8
134 I t3

7 008 l3l
7 008 l3l

8 79s 9s9

1 ilO 000

592 500
I 702 500

8

l5
221

151

397

625

622

791
096
l3,t

lur-t

M
9

fl

570 000
651 500

I 221 500

1t2 431

9 151

r50 3l6
294 424
566 328

9 241950

fr



Sollero Gemensamhetsskogs Sami?illighetsfiirening
Org.nr 884400-3 023

7 (lo)

Noter

Not I Redovisningsprinciper

Allminna upplysningar
Arsredovisningen dr upprdttad ienlighet med i rsredov isningslagen och Bokf'<iringsndmndens allmdnna

r6d (BFNAR 2016:10) om irsredovisning i mindre fdretag.

Anliiggnin gstillgin gar
Tilliimpade avskivningstider:

Byggnader 50 resp 25 ir

Not 2 Specifikation tivriga externa kostnader
2021 2020

Mingbro
Vdgunderhill sommar
Ovriga kostnader

| 125

33 137

576 592
610 8s4

8 225
15 82s

306 688

330 738
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Sollerrj Gemensamhetsskogs Samfiillighetsfrirening
Org.nr 884400 3 023

Not 3 Anstiillda och personalkostnader

Liiner och andra ersittningar
Styrelsearvoden
Ovriga er sattningar till styrelsen

Sociala kostnader
Ovriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Or liga kostnader och ersattningar
Totala liiner, ersittningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

lngen anstdlld personal

Not 4 Bvggnader och mark

Ingiende anskatlhingsvarden
Inktip
Forsdlj ningar/utrangeringar
Utgiende ackumulerade anskaffningsverden

lngAendc avskivningar
L-iilsril ; nin garlutrangeringar
Arets avskivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat verde

195 874 164 378

2021-r2-31 2020-12-31

8 ( 10.)

2021

99 699

66 500

166 199

2t 722

2t 722

5 538 663
0

-172 576

5 366 087

-t 074 946
130 571

0

-944 375

2020

9:l 589

50 195

114 784

t1 116
t7 446

5 39t 865

t16 798
0

5 s38 663

-1 01t 191
0

-3 452
-r 07 4 946

4 421712 1463 717

d

t"i

7 953 2 148
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Namn
Billerud
Billerud
Mellanskog insatskapital
Mellanskog lnsatskapital
Andelar i Sollertimacken
Hembyggdsliireningen

Sollerci Gemensamhetsskogs Samfdllighetsftirening

Org.nr 884400-3023

Not 5 Specifikation andelar finansiella antd,ggningstillgAngar
Antal

andela r
960
4li 0

Not 6 Aktier och andelar, omsettningstillgflngar
Antal

Namn
Multi A 50 Al
ELrropa Smiab A I
Global Tema
Norden Tema
HB Kort rdnta

HB Kort rdnta
HB Kort rdnta
Swedbank Robur Kort A
Swedbank Robur Rdnta flexibel A
Swedbank Robur Rdnta Kort PL A

Not 7 Ovriga avsdttningar

Or r-iga a',.sdttningar

Avsdttnrng skogskostnader
Avsdttning tr ll utdelning

r 344,0415
60.0589
rJ8,7889

57,2287
2 304,1 868

627,8397
846,8081

933.87 54

| 031,6427
7 83,8 5 66

Anskaffn,
verde

166 t39
l3 964
t5116
t6 t52

263 410
7t 773
96 805
93 4il

r 88 879
78 296

I 004 505

Bokfiirt
vflrde

166 339
l ] 964
t5 476
t6 ts2

263 410
'71773

96 805

93 4il
l8rJ 879
78 296

I 004 505

:120 000

172 500

I I l0 000
I 702 s00

e (r0)

414 000
2t'7 500
570 000

I 22t 500

Marknads-
vlrde

317 018

-.16 951

76 488
101 702
335 351

9t 376
123 244

94 443

261 245
98 343

I 559 16l

Bokfiirt
virde

33 921

t3 920

l9 488

4 151

2s 000

50 000

t46 486

2021-t2-31 2020-12-31

b0

N
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Soller<i Gemensamhetsskogs Samf-dllighetsfrirening
Org.nr 884400-3 023

Solleron 2022-04-0.1
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RE,V ISIONSBERTiTTELSE

Till fiireningsstiimman i Sollerd Gemensamhetsskogs Sam{?illighetsftirening

Org.nr. 884400-3023

Rapport om irsredovisningen
Ultalundefi
Vi har utfiirt en revision av i.rsredor isningen lor Sollerd Gemensamhetsskogs Samfiillighets{tirening liir 6r

2021

Enligt var uppt'attning har arsredovisningen upprattats i en]ighet med irsredovisningslagen och ger en i alla

vaisentliga avseenden riittvisande bild av fiireningens finansiella stiillning per den 31 december 2021 och

av dess finansiella resultat ftir eret enligt arsredovisningslagen. Ftirvaltningsbe#ttelsen iir liirenlig med

irsredovisningens ovriga delar.

Vi tillstyrker diirfiir att fiireningsstamman faststaller resultatriikningen och balansr.ikningen

Grun.l fiir uftalanden
Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisoremas ansvar enligt denna sed beskrivs

niirmare iavsniften "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den ftirhoendevalde revisoms ansvar". Vi

zir oberoende i l'tirhillande till fdreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har

fullgjon mitt yrkesetiska ansval enligt dessa kra\.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat ar til)riickliga och iindamtlsenliga som grund ltir vira
uttalanden.

Vid uppriittandet av 6rsredovisningen ansvarar stl relsen liir beddmningen av ftireningens ftirmiga att
forts?itta verksamheten. Den upplyser, nar sa 5r tillampligt, om ftirhallanden som kan paverka ftirmagan att
fortsatta verksamheten och att anvii.nda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fonsatt drift tillZimpas

dock inte om beslut har faffats om att avveckla ! erksamheten.

Den auklorisersde revisorns unsyar

Jag har att utliira revisionen enligt lntemational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mil iir att uppna en dmlig gmd av sakerhet om huruvida Srsredovisningen som helhet inte
innehiller nigra viisentliga felaktigheter. vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag. Rimlig
s2ikerhet [r en h6g grad av sakerhet, men dr ingen garanti liir att en revision som utfiirs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer at1 upptacka en v6sentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter
kan uppsta pe grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vZisentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kar ft)rviintas piverka de ekonomiska beslut som anvendare fattar med grund i
trsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anviinderjag professionellt orr.rdcime och har en prof'essionellt skeptisk
inst lning under hela revisionen. Dessutom:

v9
Sida l(3)

Styrelsens ansvar
Det iL styrelsen som har ansvaret ftir aft Arsredovisningen upprAttas och att den ger en rattvisande bild
enligt ilsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven liir den intema kontroll som den bed0mer ar

ntidvAndig ftir att upprAtta en arsredovisning som inte innehiller nigra viisentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror pii oegentligheter eller misstag.



. identifierar och bed6merjag riskema ftir viisentliga felaktigheter i irsredovisningen. vare sig dessa beror
pe oegentligheter eller misstag, utformar och utftir granskningsetgerder bland annat utifrin dessa risker och

inhdmtar revisionsbevis som ?ir tillrlickliga och iindamilsenliga Iitr att utgora en grund fiir mina uttalanden.
Risken {tir att inle upptacka en vasentlig felaktighet till liiljd av oegentligheter Ar hogre an ftir en vasentlig
felaktighet som beror pe misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, ftirlalskning,
avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller iLsidos?ittande av intem kontroll.

. skaffarjag mig en ftirstielse av den del av ft)reningens interna kontroll som har betydelse ftir min
revision ltjr att utforma granskningsfltgerder som iir liimpliga rned hiinsyn till omstandigheterna, men inte

fiir att uttala mig om eflektiviteten i den interna kontrollen.
. utverderarjag lampligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och mligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhrirande upplysningar.
. drarjag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid upprAftandet

av Arsredovisningen. Jag drar ockse en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen- om huruvida
det finns nigon viisentlig osiikerhetsfaktor som avser sAdana h?indelser eller fdrhillanden som kan leda till
betydande tvivel om foreningens fiirmega att lortsAtta verksamheten. Omjag drar slutsatsen att det finns en

viisentlig osiikerhetsfaktor. miste jag i revisionsberattelsen f;ista uppmiirksamheten pi upplysningarna i
irsredovisningen om den viisentliga osakerhetsfaktom eller, om sidana upplysningar iix otillraickliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhAmtas ftam
till datumet fiir revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hiindelser eller Iiirhillanden gdra att en fiirening
inte liingre kan fortsiitla verksamheten.

. utvarderarjag den dyergripande presentationen. strukturen och innehtllet i irsredovisningen. diAibland

upplysningarna, och om Arsredovisningen iterger de underliggande transaktionema och hiindelserna pe efi
safi som ger en riittvisande bild.

Jag miste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt

tidpunkten ftir den. Jag miste ocksi intbnnera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen. diiribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierar.

De n fdrtroendeval de revisorns ansvar

Jag har aft utltira en revision enligt revisionslagen och diirmed enligt god reyisionssed i Sverige. Mifi mel

ar att uppne en rimlig grad av s?ikerhet om huruvida irsredovisningen har upprafiats i enlighet med

irsredovisningslagen och om irsredovisningen ger en reftvisande bild av fiireningens resultat och sEllning

Rapport om andra krav enligt lagar och andra liirfattningar
Uttak nden

Utdver vir revision av irsredovisningen har yi Aven utlbrt en revision av sq'relsens tbrvaltning ltir Sollerci

Cemensamhetsskogs Samtiillighetsftirening tiir ir 202 l.

Vi tillstyrker att tiireningsstiimman beviljar styrelsens ledamdter ansvarslrihet fijr riikenskapsiret.

GrundJbr uttalanden
Vi har utliirt reyisionen enligt god revisionssed i Sverige. V6n ansvar enligt denna beskrivs niirmare i

avsnittet "Revisorns ansyar". Vi iir oberoende i ftirh6llande till fiireningen enligt god revisorssed i Sverige.

Jag som auktoriserad revisor har i dvrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har iniamtat iir tillrickliga och iindamilsenliga som grund fiir vira ry:uttalanden 
sida 2(i)



Slyrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar fiir ftireningens organisation och ltjrvaltningen av ftireningens argelAgenheter. Detta
innefatlar bland annat att fortliipande beddma {iireningens ekonomiska situation och att tillse att
fiireningens organisation ar utlormad si att bokftiringen. medelsfiirvaltningen och {tireningens ekonomiska
angel?igenheter i <ivrigt kontrolleras pe eft beftyggande satt.

Revisorns ansvar

Virt mril betriiffande revisionen av fiirvaltningen, och diirmed v6rt uttalande om ansvarsfrihet, iir att
inhiimta revisionsbevis ftjr att med en rimlig grad av siikerhet kunna beddma om nagon styrclseledamot i
negot YAsentligt avseende:

. ftiretagit nagon algii.rd eller gjort sig skyldig till nigon ftirsummelse som kan tijranleda
ersettningsskyldighet mot lijreningen, el ler

. pi nigot annat siin handlat i strid med lagen om tirvaltning av samftilligheter, irsredovisningslagen eller
stadgarna.

Rimlig siikerhet ?ir en hcig grad av siikerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utlijrs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptAcka atgdrder eller ftirsummelser som kan liiranleda
ersiittningsskyldighet mot liireningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder den auktoriserade revisom
professionellt omdtime och har en professionellt skeptisk instellning under hela revisionen. Granskningen

av ft)rvaltningen grundar sig &emst pi revisionen av riikenskapema. Vilka tillkommande
granskningsitgiirder som utliirs baseras pi den auktoriserade revisorns professionella bedtimning och

6vriga valda revisorers beddmning med utgangspunkt i risk och viisentlighet. Det innebiir att vi lokuserar
granskningen p6 sadana 6tg?irder. omriden och ftirh6llanden som iir viisentliga {iir verksamheten och diir
avsteg och dveftradelser skulle ha szirskild betydelse fiir fiireningens situation. Vi gar igenom och prcivar

fattade beslut. beslutsunderlag. r idtagna atgiirder och andra ftirhillanden som ar relevanta fiir vart

uttalande om ansYarsfrihet.

Anmiirkning
Enligt stadgarna ska ordinarie {tireningss*imma hillas senast under maj menad men sterrman hdlls ijuli
till ftiljd av Covid- 19.

Mora den \ msi 2022

'bwi"
Ptir S rnerlng-Britt Dahlman

Auktoriserad revisor Fiirtroendevald revisor
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