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Kort om O-Ringen AB 

O-RINGEN AB, org. nr 556937-4084, ägs till 
100 % av Svenska Orienteringsförbundet och 
driver arrangemanget O-Ringen samt från och 
med verksamhetsår 2015 även friskvårds-
projektet hittaut.nu. 

O-RINGEN 

 Är världens största orienteringsäventyr. 

Avgörs alltid vecka 30, på en ny plats varje 

år. 

 Består av åtta tävlingar, där 5-dagars är 

grundpelararen som funnits med sedan 

starten 1965 i Skåne. Omfattar idag även 

MTB-O, Pre-O, Ungdomsstafett, Open, 

3-dagars, Challenge och Träningsrace. 

Totalt 154 klasser. 

 Är ett stort event, en familjefest. Har ett 

normalår en O-Ringenstad med över 3 000 

campingplatser för över 7 000 personer och 

ett O-Ringentorg med scen, kommers, 

mässa och aktiviteter. För de yngsta finns 

miniknat med över 2 000 starter. 

 Har ett normalår ca 16 700 deltagare som 

gör ca 67 700 etappstarter. Deltagarna är 

mellan 5 - 95 år, kommer från över 40 olika 

länder och är allt från världselit till 

motionär. 

 Är ett miljömärkt event sedan 1999. 

 Genomförs ett normalår tack vare att 

funktionärsföreningar utför ca 75 000 

ideella arbetstimmar. 

HITTAUT.NU 

 Är Sveriges största friskvårdsprojekt med 

över 30 000 användare i 13 olika städer. 

 Går ut på att uppmuntra stadens invånare 

till fysisk aktivitet genom att med hjälp av en 

gratis karta ta checkpoints i och runt staden. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
  
 

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Verksamhetsår 2014 är O-Ringen AB:s första och ett förlängt verksamhetsår med start 2013-07-15 och 
slut 2014-12-31. Bolaget har under det första verksamhetsåret primärt genomfört projektet O-Ringen 
Skåne 2014 och förvärvat varumärket och verksamheten hittaut.nu. O-Ringen AB tog över 
förvaltningen av O-Ringen från Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) med start 2014-01-01 och 
driver hittaut.nu från och med 2015-01-01. 
 
SOFT äger varumärket och arrangemanget O-Ringen. O-Ringen AB och SOFT har tecknat ett licensavtal 
där O-Ringen AB köper rättigheten att använda varumärket av SOFT. Licensavgiften för verksamhetsår 
2014 är fastställd till 500 kkr plus 20 kr per etappstart. 
 
O-Ringen är det första stora idrottsevenemanget i Sverige som har bolagiserats fullt ut. O-Ringen AB 
har använt en stor del av verksamhetsår 2014 till att finna en ändamålsenlig organisation och 
fungerande samordningspunkter med det ideella orienteringssverige. 
 
SOFT:s ägardirektiv (2014-01-23) till O-Ringen AB anger att O-Ringen ska: 
 

 
  

Erbjudas med högsta kvalitet för alla: ungdom, bredd och elit.

Vara en attraktiv mötesplats och ett fullgott semesteralternativ för Sveriges
och världens orienterare i alla åldrar.

Spridas runt om i landet för att uppnå hög attraktivitet hos deltagarna och ett
långsiktigt gott ekonomisk resultat.

Vara en plattform för utveckling av orienteringsrörelsen i Sverige och i
världen.

Marknadsföra orienteringssporten i Sverige och världen och skapa rekrytering
genom att bredda deltagandet.

Ge ökad avkastning. Alla parter (funktionärsföreningar, partners, leverantörer 
och ägare) ska få skälig ersättning.
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1.1 ORGANISATION 
O-Ringen AB är arrangör av O-Ringen. Varje verksamhetsår genomför O-Ringen AB ett O-Ringen 
samtidigt som de nästkommande tre planeras. Bolaget driver respektive O-Ringen som ett projekt. 
Projektet leds av en visstidsanställd projektledare/generalsekreterare direkt underställd den 
verkställande direktören (Vd). Vd:n koordinerar pågående projekt och skapar förutsättningar för nya 
projekt att starta upp. 
 
O-Ringen AB tar i genomförandet hjälp av funktionärsföreningar. All kommersiell verksamhet utförs i 
bolaget. Funktionärsföreningarna är helt ideella. Ansvarsfördelning mellan O-Ringen AB och 
funktionärsföreningarna är: 
 

O-Ringen AB  Funktionärsföreningarna 

Är ansvarig arrangör av O-Ringen och agerar 
beställare av projektet med ansvar för: 

 Att definiera uppdraget 

 Alla formella kontakter (kundtjänst, 

anmälningar, prissättning etc.) med 

deltagarna/kunderna och alla formella 

kontakter (avtal, beställningar etc.) med 

externa parter (leverantörer, partners etc.) 

 Den löpande ekonomiska hanteringen av 

projektet (bokföring, redovisning, rapport-

hantering, fakturering etc.) och löpande 

marknadsförings- och säljarbete 

 Att rekrytera generalsekreterare 

 Är ansvariga för att bistå O-Ringen AB med 
funktionärer och agerar utförare av projektet 
med kollektivt ansvar för: 

 Att utföra uppdraget 

 Att planera, organisera, administrera och 

kvalitetssäkra genomförandet av 

uppdraget 

 Att informera egna medlemmar om 

innebörden av uppdraget, avtal, policys och 

riktlinjer 

 Att tidsenligt kompetensrekrytera och 

utbilda de ideella funktionärer som krävs 

för uppdragets alla olika roller 

 
O-Ringen AB har fyra tillsvidareanställda områdeschefer direkt underställda Vd:n med ansvar för 
kravställning, kontinuitet och långsiktig utveckling inom respektive ansvarsområde: 

 IT- och tävlingschef 

 Upplevelse- och säljchef 

 Boende- och marknadschef 

 Ekonomi-, rese-, service- och miljöchef 

Respektive generalsekreterare bildar en lokal ledningsgrupp genom att rekrytera de ansvariga 
personer som behövs för genomförandet av projektet i samråd med respektive områdeschef. 
 
O-Ringen AB definierar projektens uppdrag i en uppdragsplan. Uppdragsplanen bygger på, och har 
ersatt, tidigare års kravspecifikationer. Den första slutversionen av uppdragsplan släpptes hösten 
2014 och gäller för O-Ringen Borås 2015 och O-Ringen Sälen 2016. En ny version av uppdragsplan 
kommer att släppas årligen och gäller det O-Ringen som avgörs två år framåt i tiden. 
 
En ny kontoplan har tagits fram som följer den nya organisationen. Alla ekonomiska transaktioner för 
ett O-Ringenprojekt passerar O-Ringen AB och följer ett specificerat attestflöde (passerar alltid en 
områdeschef och/eller Vd). Från och med 2015 har ett systemstöd implementerats för attester. 
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1.2 SKATTEPLIKTIG VERKSAMHET 
O-Ringen är med O-Ringen AB som arrangör en skattepliktig verksamhet. Att gå från ideell, 
skattebefriad, verksamhet till skattepliktig verksamhet påverkar O-Ringenprojektets resultat positivt 
med, i genomsnitt, ca 1 700 kkr (3 000 - 500 - 800) per år: 
 

 
* I grafen har endast förändringar i kassaflödet rörande skatteplikten illustrerats. Att bolaget förlorar 1 300 kkr 
(500 + 800) i ingående moms beror på beslut om att inte höja anmälningsavgifterna till följd av påförd moms.  
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1.3 AVTAL MED FUNKTIONÄRSFÖRENINGAR 
Ett nytt avtalsupplägg som följer den nya organisationen har tagits fram att gälla mellan O-Ringen AB 
och kommande funktionärsföreningar. 
 
Avtalet tillämpar en ny ersättningsmodell. Ersättningsmodell är framtagen för att ge alla ingående 
avtalsparter i ett O-Ringen (funktionärsföreningarna, bolaget och SOFT) skälig ersättning. För att säkra 
O-Ringens attraktivitet för alla parter på sikt krävs ett projektresultat på ca 7 500 kkr i genomsnitt 
kommande år. Enligt modellen fördelas projektresultatet ett normalår enligt följande: 

 Funktionärsföreningarna: ca 4 500 kkr (ca 60 %) 

 O-Ringen AB: ca 1 000 kkr (ca 13 %) 

 SOFT: ca 2 000 kkr (ca 27 %) 

Bolagets uppgift är att säkerställa en trygg och stabil ersättning till alla parter och att, med eget kapital, 
kunna parera för eventuella ekonomiska svackor vissa år. 
 
Vid projektresultat avvikande från 7 500 kkr delas överskott eller underskott mellan bolaget och 
funktionärsföreningarna. Till vilken grad regleras i avtalet.  
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1.4 PERIODISERING AV BOLAGSNETTO 
O-Ringen AB:s bolagsnetto är bolagets kostnader och intäkter som inte direkt kan hänföras till ett 
specifikt projekt (O-Ringen, hittaut.nu etc.). 
 
För att återspegla att O-Ringen AB arbetar med fler än ett O-Ringenprojekt under ett och samma 
verksamhetsår har en fördelningsmodell för bolagsnettot valts där 85 % av nettot belastar 
innevarande års O-Ringenprojekt, 10 % nästkommande års O-Ringenprojekt och 5 % det 
O-Ringenprojekt som slutförs om två år. 
 
För att återspegla att bolaget slutar arbeta med innevarande års O-Ringenprojekt den sista september 
(ca två månader efter genomförandet) har en brytpunkt för beräkning av innevarande års 
bolagsnettot satts till sista september. 

UTFALL VERKSAMHETSÅR 2014 

Bolagsnettot för det förlängda verksamhetsåret 2014 landade på -9 415 kkr. Av dessa tillhör: 

 -7 320 kkr perioden fram till och med sista september 2014 och har periodiserats: 

o Där 85 % (6 222 kkr) har belastat O-Ringen Skåne 2014 

o Där 10 % (732 kkr) har belastat O-Ringen Borås 2015 

o Där 5 % (366 kkr) har belastat O-Ringen Sälen 2016 

 -2 095 kkr perioden första oktober 2014 till sista december 2014 och har periodiserats: 

o Där 85 % (1 780 kkr) har belastat O-Ringen Borås 2015 

o Där 10 % (210 kkr) har belastat O-Ringen Sälen 2016 

o Där 5 % (105 kkr) har belastat O-Ringen Värmland 2017 

För verksamhetsår 2014 innebär periodiseringen av bolagsnettot att kostnader motsvarande 3 193 kkr 
(2 095 + 732 + 366) av totalen på 9 415 kkr har belastat projekt som slutförs under verksamhetsår 
2015, 2016 respektive 2017. Det är väl överensstämmande med hur bolaget har investerat tid och 
resurser under verksamhetsåret. 
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1.5 O-RINGEN 
O-Ringen AB har under verksamhetsår 2014 genomfört och slutfört projektet O-Ringen Skåne 2014 
och jobbat med planeringen av projekten O-Ringen Borås 2015, O-Ringen Sälen 2016 och O-Ringen 
Värmland 2017 (huvudort Arvika). Bolaget har också startat upp projektet O-Ringen Höga kusten 2018 
(huvudort Örnsköldsvik) och påbörjat processen att utse huvudort för O-Ringen år 2019. 

O-RINGEN SKÅNE 2014 

O-Ringen Skåne 2014 var O-Ringens 50:e upplaga vilket bland annat uppmärksammades genom att en 
jubileumsbok sammanställdes och ett nostalgirace genomfördes. 
 
För O-Ringen Skåne 2014 tecknades ett kompletterande trepartsavtal, till det avtal som SOFT tidigare 
slutit med funktionärsföreningarna i Skåne. I trepartsavtalet övertog O-Ringen AB SOFT:s rättigheter 
och skyldigheter samtidigt som det fastställdes att O-Ringen Skåne 2014 skulle genomföras och 
ersättningen till funktionärsföreningarna skulle beräknas ”som om bolaget inte fanns”. 

ANTAL DELTAGARE 

O-Ringen Skåne 2014 genomförde åtta tävlingar samt två upplevelser och var en deltagarsuccé: 
 

Namn Typ Starter Deltagare 
5-dagars Tävling 72 130 14 426 
Open Tävling 13 277 5 616 
Miniknat Upplevelse 2 996 998 
MTB-O Tävling 2 151 717 
Challenge Tävling 1 160 232 
Pre-O Tävling 704 171 
2-days Tävling 662 331 
Träningsrace Tävling 426 426 
AXA Tävling 236 59 
Nostalgirace Upplevelse 112 112 
Summa  93 854 23 088 
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KUNDNÖJDHET 

NPS för O-Ringen Skåne 2014: 
 

NPS [procentenheter] Skåne 2014 Snitt 2010-2014 
Ditt helhetsintryck 13 17 
Arrangemang & organisation -9 -4 
Din känslomässiga upplevelse 15 17 
Den sportsliga kvalitén 45 41 
Stämning & atmosfär 18 25 
Valuta för pengarna -4 -1 
Snitt 13 16 

 
Nästan 80 % av O-Ringen Skåne 2014:s deltagare värderade den sportsliga kvalitén som det viktigaste 
med ett O-Ringen. Här fick O-Ringen Skåne 2014 ett fint betyg med NPS på 45 procentenheter. 
O-Ringen Skåne 2014 fick sämre NPS inom områdena arrangemang & organisation, din känslomässiga 
upplevelse och stämning & atmosfär, främst beroende på O-Ringenstaden, O-Ringentorget och 
skyltning. Betyget på området arrangemang & organisation drogs upp bland annat tack vare väl 
fungerande bussningslogistik. 

PROJEKTRESULTAT OCH FÖRDELNING MELLAN PARTERNA 

Räknat enligt trepartsavtalet (”som om bolaget inte fanns”) uppgick projektresultatet för O-Ringen 
Skåne 2014 till 3 738 kkr; varav funktionärsföreningarna erhöll 2 000 kkr och SOFT 1 738 kkr. 
 
Utöver detta har funktionärsföreningarna erhållit 423 kkr i riktad ersättning från Kristianstad kommun 
och 145 kkr från bolaget. Funktionärsföreningarna har totalt erhållit 2 568 kkr. 
 
Funktionärsföreningarna hade förväntat sig ca 5 000 kkr i ersättning. Den främsta anledningen till att 
så inte blev fallet var valet av koncept (placering av O-Ringenstad, antal arenor, arenornas placering 
etc.) som ledde till kostnadsökningar på ca 6 420 kkr utöver budget. Deltagarsuccén kunde bara delvis 
kompensera för detta. 
 
Räknat som ett bolag uppgick projektresultatet för O-Ringen Skåne 2014 till 5 101 kkr; varav 
funktionärsföreningarna erhöll 2 568 kkr, SOFT 2 377 kkr (500 + 0,020 x 93 854) enligt licensavtalet 
och bolaget 156 kkr (5 101 - 2 568 - 2 377). Projektresultatet för O-Ringen Skåne 2014 bär samtliga 
sina projektkostnader, inklusive av 100 % av bolagsnettot fram till och med sista september. 1 098 kkr 
(motsvarande 15 % av bolagsnettot) är upparbetade under tiden före bolagets bildande. Bolagets 
resultat för verksamhetsår 2014 belastas inte med de upparbetade kostnaderna och uppgår till 
1 254 kkr (156 + 1 098). 
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O-RINGEN BORÅS 2015 

O-Ringen Borås 2015:s projektresultat är per 2015-03-30 prognostiserat till 6 895 kkr, vilket är 
ca 605 kkr (7 500 - 6 895) lägre än vad som behövs för att alla tre parter ska kunna få skälig ersättning. 
Den nya ersättningsmodellen fördelar det prognostiserade projektresultatet enligt följande: 

 Funktionärsföreningarna: 4 256 kkr (62 %) 

 O-Ringen AB: 829 kkr (12 %) 

 SOFT: 1 810 kkr (26 %) 

En av bolagets viktigaste uppgifter under verksamhetsår 2015 blir att arbeta för att projektresultatet 
för O-Ringen Borås 2015 ska uppgå till som minst 7 500 kkr och att alla ingående avtalsparter därmed 
ska kunna få skälig ersättning. Detta får inte ske på bekostnad av kundnöjdheten. 

O-RINGEN VÄXER 

O-Ringen är ett av Sveriges största idrottsevenemang och har en positiv deltagartrend. Under de 
senaste tio åren har O-Ringen haft ca 16 700 deltagare i genomsnitt per år. Det antalet har stigit till 
18 000 deltagare de senaste sju åren samtidigt som tre av de fem största O-Ringen någonsin har 
arrangerats: 
 

 
 
  



 
11 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
  
 

1.6 HITTAUT.NU 
O-Ringen AB förvärvade under verksamhetsår 2014 varumärket hittaut.nu och tog från och med 
verksamhetsår 2015 över verksamheten från IK Hakarpspojkarna. Från O-Ringen AB:s perspektiv är 
hittaut.nu ett ”kostnadsneutralt marknadsföringsprojekt med syfte att generera fler starter på 
O-Ringen”. Grundtanken med marknadsföreningen är att ”ju fler som rör sig i skog och mark med karta 
desto bättre för O-Ringen”. I synnerhet om det sker i närheten av där O-Ringen ska komma att avgöras. 
 
Målet med hittaut.nu för O-Ringen AB på sikt är att bredda deltagandet och öka antalet starter på 
O-Ringen. Bryggan mellan hittaut.nu-deltagaren/användaren och O-Ringen kommer att utvecklas 
under kommande år. Redan till O-Ringen Borås 2015 blir hittaut.nu en Openklass som ett första steg 
i den utvecklingen. Hittaut.nu kommer att genomföras i Borås stad under verksamhetsår 2015. 
 
Verksamheten hittaut.nu kommer i stor utsträckning att fortlöpa som tidigare under verksamhetsår 
2015, men med O-Ringen AB som huvudman. Fokus under första året blir att få till en smidig övergång 
från IK Hakarpspojkarna till O-Ringen AB och att utöka antalet aktiva hittaut.nu-projekt. Antalet aktiva 
hittaut.nu-projekt, när O-Ringen AB tog över, var 13 stycken. Målsättningen är att antalet projekt ska 
öka under verksamhetsår 2015 och landa på mellan 15 till 18 stycken. 
 
Fokusområden för nyetableringar av hittaut.nu är kommande regioner för O-Ringen, exempelvis i 
Ångermanland med tanke på O-Ringen Höga kusten 2018, med målsättningen att ha en bredare och 
större deltagar- och funktionärsbas i närregionen vid genomförandet av O-Ringen. Med rätt brygga 
från hittaut.nu-deltagaren i närregionen, ”som rör sig i skog och mark med karta”, till O-Ringen finns 
god potential för ett breddat och ökat deltagande. 
 

  



 
12 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
  
 

1.7 ANDRA VIKTIGA HÄNDELSER 

NY BOENDEPORTAL 

O-Ringens interna boendeportal har bytts ut mot en ekonomiskt kostnadsneutral, extern 
boendeportal: 
 

 
 
Den nya portalen är stabilare och mer användarvänlig. Införandet har minskat de administrativa 
sysslorna kring uthyrning av boenden, främst då uthyrare själva kan använda tjänsten för att lägga ut 
boenden dygnet runt. Tidigare hanterades detta över telefon och/eller mail. 

IT-BUSS 

Vid tidigare O-Ringen har IT-miljön på arenorna byggts upp på plats med lånad utrustning. Ofta 
anlände den lånade utrustningen kvällen före/ett fåtal dagar innan och sattes samman, 
konfigurerades och testades på kort tid. Vid arenabyten var hela IT-miljön tvingad att monteras ned, 
flyttas och sättas upp igen inom loppet av ett fåtal timmar. 
 
Inför O-Ringen 2014 sattes en IT-buss på plats. Bussen är inredd med allt som behövs i teknikväg på 
en O-Ringenarena. Bussen har två parallella (redundanta) komponenter i hela IT-kedjan och 
konfigureras och testas i god tid före arrangemanget. När IT-bussen har rullat in på arenan är IT-miljön 
på plats inom loppet av några minuter. 
 
IT-leveransen under O-Ringen Skåne 2014 flöt, med hjälp av IT-bussen, utan avbrott hela veckan och 
av allt att döma kommer kommande år att fortsätta på den inslagna vägen. 
 
Det är O-Ringen AB:s ambition att hyra ut IT-bussen till andra arrangemang under de delar av året då 
den inte behövs i O-Ringens verksamhet. 
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1.8 FLERÅRSÖVERSIKT 
Verksamhetsår 2014 är bolagets första: 
 

Beskrivning [kkr] Verksamhetsår 2014   
Nettoomsättning 35 696  
Resultat efter finansiella poster 1 254 
Soliditet 6 % 
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1.9 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel:  

årets resultat 731 554 
Summa 731 554 

disponeras enligt följande:  

i ny räkning balanseras 731 554 
Summa 731 554 

 
 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.  
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2 BOKSLUT 

2.1 RESULTATRÄKNING 

 

 2013-07-15 
 

Not 2014-12-31 
 

    

Nettoomsättning  35 696 274 
 

Övriga rörelseintäkter  86 192 
 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  35 782 466 
 

Rörelsens kostnader   
 

Råvaror och förnödenheter  -22 872 165 
 

Övriga externa kostnader  -5 692 838 
 

Personalkostnader 1 -5 690 715 
 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och   
 

immateriella anläggningstillgångar 2 -270 778 
 

Summa rörelsekostnader  -34 526 496 
 

   
 

Rörelseresultat  1 255 970 
 

    

Finansiella poster   
 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  29 
 

Räntekostnader och liknande kostnader  -2 396 
 

Summa finansiella poster  -2 367 
 

   
 

Resultat efter finansiella poster  1 253 603 
 

    

Bokslutsdispositioner   
 

Förändring av periodiseringsfonder  -314 000 
 

Summa bokslutsdispositioner  -314 000 
 

   
 

Resultat före skatt  939 603 
 

    

Skatt på årets resultat  -208 049 
 

   
 

ÅRETS RESULTAT  731 554 
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2.2 BALANSRÄKNING 

 Not 

 
 

2014-12-31 
 

    

Anläggningstillgångar   
 

Materiella anläggningstillgångar 2  
 

Inventarier, verktyg och installationer  1 083 115 
 

Summa materiella anläggningstillgångar  1 083 115 
 

Finansiella anläggningstillgångar   
 

Andra långfristiga fordringar  25 000 
 

Summa finansiella anläggningstillgångar  25 000 
 

   
 

Summa anläggningstillgångar  1 108 115 
 

    

Omsättningstillgångar   
 

Kortfristiga fordringar   
 

Kundfordringar  1 560 502 
 

Övriga fordringar  500 183 
 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 9 718 180 
 

Summa kortfristiga fordringar  11 778 865 
 

Kassa och bank   
 

Kassa och bank  4 637 564 
 

Summa kassa och bank  4 637 564 
 

   
 

Summa omsättningstillgångar  16 416 429 
 

    

   
 

SUMMA TILLGÅNGAR  17 524 544 
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BALANSRÄKNING fortsättning 

 Not 

 
 

2014-12-31 
 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 

Eget kapital   
 

Bundet eget kapital   
 

Aktiekapital (500 aktier)  50 000 
 

Summa bundet eget kapital  50 000 
 

Fritt eget kapital   
 

Årets resultat  731 554 
 

Summa fritt eget kapital  731 554 
 

   
 

Summa eget kapital  781 554 
 

    

Obeskattade reserver   
 

Periodiseringsfonder  314 000 
 

Summa obeskattade reserver  314 000 
 

Kortfristiga skulder   
 

Leverantörsskulder  3 262 640 
 

Skulder till koncernföretag  2 377 080 
 

Skatteskulder  200 303 
 

Övriga skulder  423 522 
 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 10 165 445 
 

Summa kortfristiga skulder  16 428 990 
 

   
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  17 524 544 
 

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER   
 

Ställda säkerheter  Inga 
 

Ansvarsförbindelser  Inga 
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2.3 REDOVISNINGSPRINCIPER 
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd för mindre aktiebolag, K2 (2008:1). 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. Fordringar och skulder i utländsk valuta har i 
förekommande fall värderats till balansdagens kurs. 
 
Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas enligt alternativregeln. 
 
Intäkter och direkta kostnader periodiseras till respektive arrangörsår. 15 % av bolagets kostnader till 
och med september har periodiserats till de kommande två arrangörsåren och kostnader för oktober-
december har periodiserats till kommande tre års arrangemang. 
 
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar baseras på uppskattad nyttjandeperiod och sker enligt: 

 Maskiner och inventarier 20 % av anskaffningsvärdet 

UPPGIFTER OM KONCERNFÖRETAG 

Bolaget är dotterbolag till Svenska Orienteringsförbundet, 802002-5758, med säte i Stockholm.  
 
Av årets försäljning utgör 0 kkr försäljning till andra koncernbolag. Av årets inköp utgör 2 377 kkr inköp 
(licensavgift) från andra koncernbolag. 

NOTER 

Not 1 Personalkostnader 2013/2014 

Upplysningar avseende vissa delposter som ingår i övriga externa kostnader.  

Medelantal anställda  

Kvinnor 2 

Män 6 

 8 

Personalkostnader  

Löner och andra ersättningar 4 080 755 

Sociala kostnader och pensionskostnader 1 515 857 

varav pensionskostnader 181 636 

 
Utöver ovan så har förutbetalda personalkostnader på 3 452 207 kr (löner 2 603 129 kr, sociala kostnader 
715 420 kr samt pensionskostnader 133 658 kr) periodiserats på kommande projekt (O-Ringen, hittaut.nu etc.), 
vilket motsvarar ca 5 anställda (ca 3 kvinnor respektive ca 2 män). 
 

Ledande befattningshavare, styrelsen  

Kvinnor 1 

Män 3 

 4 
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Not 2 Materiella anläggningstillgångar 2014-12-31 

Inventarier, verktyg och installationer  

Inköp 1 353 893 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 353 893 

Avskrivningar -270 778 
Utgående ackumulerade avskrivningar -270 778 
  
Utgående bokfört värde 1 083 115 
 
Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2014-12-31 

Direkta förutbetalda kostnader Borås 2015 3 779 034 
Direkta förutbetalda kostnader Sälen 2016 649 633 
Bolagskostnader avseende Borås 2015 2 513 509 
Bolagskostnader avseende Sälen 2016 575 631 
Bolagskostnader avseende Värmland 2017 104 788 
Direkta förutbetalda kostnader O-Ringen för Alla 564 449 
Övriga förutbetalda kostnader 507 209 

Upplupna intäkter avseende Skåne 1 023 927 

 9 718 180 

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2014-12-31 

Upplupna personalkostnader 229 807 
Övriga upplupna kostnader 804 639 
Förutbetalda intäkter Borås 2015 8 090 559 
Förutbetalda intäkter Sälen 2016 4 440 

Förutbetalda intäkter O-Ringen för alla Borås 2015 1 036 000 

 10 165 445 

 
Uppsala den 15 april 2015 

 
 
 
 

Stefan Blomgren 
Styrelseordförande 

Eva-Lena Frick 
Styrelseledamot 

Lennart Agén  
Styrelseledamot 

Henrik Boström 
Verkställande direktör 

 
 

Min revisionsberättelse har lämnats 2015-04- 
Finnhammars Revisionsbyrå AB 

 
 
 
 

Malin Markman 
Auktoriserad revisor 
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Bilaga: Revisionsberättelse 
 

 

Till årsstämman i O-Ringen Aktiebolag 

Org.nr. 556937-4084 
 

 
Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för O-Ringen 

Aktiebolag för år 2013-07-15—2014-12-31. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 

årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 

och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 

vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 

standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 

utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 

inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

   En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 

revisionsbevis om belopp och annan information i 

årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 

bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 

revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 

hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 

bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 

syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 

kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 

och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 

uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 

övergripande presentationen i årsredovisningen. 

   Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av O-Ringen Aktiebolag:s finansiella ställning 

per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året 

enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens övriga delar. 

   Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 

revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning för O-Ringen Aktiebolag för år 2013-07-15—2014-

12-31. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 

aktiebolagslagen. 

 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 

förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 

revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

   Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 

granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

   Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 

vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 

någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 

ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 

handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen. 

   Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 

Upplands Väsby 2015- 

 

 

 

 

Finnhammars Revisionsbyrå AB 

Malin Markman 

Auktoriserad revisor 


