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Styrelsen for Väskinde Fiber ekonomisk förening far härmed avge årsredovisning för
riikenskaps året 2016.

Förvaltningsberättel

se

Föreningen har till ändamål att främja medlemmamas ekonomiska intressen genom att
tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och
telekommunikation. Föreningens verksamhet är att byggu, driva och underhålla nätet och därmed
sammanhiingande och ft)renlig verksamhet såsom t.ex. att genom tecknande av avtal med tredje
part tillhandahålla medlemmarna bredbandstj änster'

Styrelsen har utgiorts av:

Eva Pettersson, ordft)rande
Lars Söderlind, vice ordforande
Gidde Forslund. kassör
Magnus Wiman, sekreterare
Magnus Stenberg, ledamot
Gunnar Bergfasth, ledamot hemsidesansvarig
Föreningens ekonomi är god.

Föreningen har ett service- och underhållsavtal med BRS Networks.
Föreningen har en heltäckande försäkring hos LF.
Insats vid nyanslutningar med abonnemang frän2014 tills vidare är 20 000 kr och 6 000 kr per
ytterligare byggnad/lägenhet inom samma fastighet.

Föreningen anlitar "Svenne Gräv" som gräventreprenör vid nyanslutningar.
Ett överlåtelseavtal finns vid ftrsäljning av fastighet ansluten till Väskinde Fiber. Den
fastighetsägare som säljer sin fastighet med fiber ansluten till Väskinde Fibernät är skyldig att
un ålu detia och ange nye ägaren. Säljaren har gentemot föreningen en uppsägningstid på två
månader under vilken denne ansvarar for att avgiften betalas. Föreningen kan stå för avgiften i
ytterligare ett kvartal. Sedan sägs abonnemanget upp.

Nya skåp har florsetts med vamingskäppar. BRS Networks ansvarar för att nya skåp förses med
lecakulor.

Vi fick

sätta in nya switchar i noderna Brissund och Väskindestationen för att få rum med alla

nyanslutningar.
pågår,
Abonnenter i Brissundsområdet har haft problem med att TV-bilden "fryser", utredning
men annars har det fungerat utan större störningar under året'

betalar via
Betalningssystemet fungerar bra. Rutinerna är nu att alla som har månadsbetalning
autogiro. I övrigt faktureras helår.
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Under 2016har 18 nya anslutningar gjorts

till vårt fibernät.

Under året har 1l fastigheter med fiber bytt ägare.

Vi hade 3l dec 2016 - 538 anslutningar varav 521har tecknat abonnemang och resterande l7
vilande ftir framtida uppkoppling.

är

(kollektivt abonnemang)
57 flygelavtal med tjiinst (kollektivt abonnemang) 14 vilande huvudavtal (utan tjänst) 3 vilande
flygelavtal (utan tj iinst).
Så hfu åir de 538 anslutningarna fordelade: 464 hur,udar,tal med tjänst

3lll22016hade Väskinde Fiber 512 medlemmar.

Förslag

till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen ftireslår att den ansamlade förlusten (kronor):

fijrlust
årets ftjrlust
ansamlad

behandlas så att
i ny r?ikning

överftires

Föreningens resultat och ställning
med tillaggsupplysningar.

-769 100
-98 328
-867 428

-867 428

i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
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Resultaträkning
Nettoomsättning
Medlemsavgifter

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Öwiga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning markanläggning, fibernät

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Rtinteintåikter/reavinster - reaförluster
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Not

2016-01-01
-2016-12-3r

2015-01-01
-2015-12-31

114 496

I

90 799
805 296

I

636 014
86 398
722 4t3

-r 55r 932

-1740 887

-127 664
-32 855
-ts6 609
-1 869 060
-63 764

-135 374

-32 855
-1s1 783
-2 060 899
-338 487

Råintekostnader/bankko stnader

-27 689
-6 874
-34 s63

-8 133
-11379

Resultat efter finansiella poster

-98 328

-349 866

Resultat ftire skatt

-98 328

-349 866

Årets resultat

-98 328

-349 866

-3 246

Nu
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Not

Balansräkning

2016-12-31

2015-12-31

3 516 364

3 432 973

1 018 413

I

260 881
279 294

I

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

M ate r ie lla

an ldg g n in g s til lg å n g a

r

Markanläggning (fi bernät)
Omsättningstillgån gar
Ko rtfris tig a fo r dr in g ar

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

|
Kassa och bank ofonder
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

022 052
258 296
280 348

2 460 479
3 739 773

2 414 704

7 2s6 137

7 188 025

3 755 052
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Balansräkning

Not

2016-12-31

2015-12-31

6 982 000

6 842 000

-169 r00
-98 328
-867 428
611,4 572

-4t9 235
-769101
6 072 899

567

12 348

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser

Fritt

eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

Ärets resultat

Summa eget kapital

-349 866

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder, moms
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

136

153 991
987 007

r t4t
7 256

56s

137

I

3tl

966 407
tl1 126

7 188 025

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsfiirbindelser

Inga

Inga
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd ftir mindre företag.
Fordringar har upptagits

till

de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits

till anskaffningsvärden där inget

annat anges.

Redovisningsprinciperna är oftirändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fatt eller kommer att fä. Det innebär att
foretaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i
likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar.
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Noter
Not

I 0rdftirandearvode

Föreningen har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Arvode samt sociala kostnader till ordftirande
Arvode
Sociala kostnader
Totalt arvode inkl sociala kostnader

25 000
7 85s
32 855

25 000
7 855
32 855

Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn
till väsentligt restvärde. Följ ande avskrivningsprocent tillämpas :

Materiella anläggningstillgångar
Markanläggning (Fibernät)

4%

Not 3 Fibernät
2016-12-31

2015-12-3r

Ingående anskaffningsvärden

3 136 539

3 736 539

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

240 000
3 976 539

3 736 s39

-303 s66
-1s6 609
-460 175

-151 783
-151 783
-303 566

3 5t6 364

3 432 973

2016-12-31

2015-12-3r

TT 496

11 496
238 815
7 984
2s8 295

Ingående avskrivningar

Ärets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald kostnad BRS
Förutbetald abonnemangsavgift Telia
Furutbetald ftirsäkringspremie

24r

401
7 984
260 881
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Not 5 Förändring av eget kapital

Balanserat Årets
insatser resultat resultat
-419 234 -354 424
Belopp vid årets ingång 6 842 000
0
Öt<ning av insatskapital
140 000
Inbetalda insatser
Inbetalda

Disposition av
ftiregående

resultat:
Ärets resultat
års

Belopp vid årets

utgång

6 982

000

-354

424

-773

658

354 424
-98 327

-98327

Not 6 Upplupna kostnader och fiirinbetalda intäkter

2016-12-31
Föri nbetal da abonnemangsavgifter

Förinbetalda årsavgifter
Övriga diverse upplupna kostnader

152
92000
7 855
987 007
887

2015-12-31
867 9s2
90 600

7 855
966 407
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Magnus Stenberg

Magnus Wiman

Lars Söderlind

Var revisionsberättelse har liimnats
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Marie Lerberg

Leif Niihrström

Revisor

Revisor

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Väskinde Fiber Ekonomisk Förening,
Org.nr. 769624-3513.
Undertecknade valda revisorer avlämnar härmed följande revisionsberättelse
för verksamhetsåret 201,6.

Vi har granskat föreningens löpande bokföring i form av verifikationer,
verifikationslistor, huvudbok och balans - och resultatrapporter. Vi har även
tagit del av styrelseprotokoll samt haft ett möte/ en intervju med föreningens
kassör på dennes kontor.
Vi har också prickat av alla bankkonton mot årsbesked, samt kontrollerat via
föreningens skattekonto att moms och skatterf avgtfter är inbetalda i rätt tid.
Vi finner att bokföringen är i god ordning och att ingenting finns att anmärka
på något.

Utifrån ovanstående tillstyrker vi att föreningsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Visby

2017
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Leif Nährström

