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Väskinde Fiber ekonomisk förening
Org.nr 769624-3513

Styrelsen för Väskinde Fiber ekonomisk forening får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsäret 2014.
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Fö rva ltn i n gs berätte lse
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 dr att byggu, driva och underhålla nätet och därmed

sammanhängande och förenlig verksamhet såsom t.ex. att genom tecknande av avtal med tredje

part ti llhandahålla medlemmarna bredbandstj änster.

Styrelsen har utgiorts av:
Eva Pettersson, ordförande
Lars Söderlind, vice ordförande
Gidde Forslund. kassör

Magnus Wiman, sekreterare

Ritva Norrby, ledamot
Magnus Stenberg, ledamot
Gunnar Bergfasth, ledamot hemsidesansvarig

Föreningens ekonomi är god. Vi fick i bör.1an av året bidraget godkant från Länsstyrelse/Region.

Fiberskåpen har kompletterats med Lecakulor och varningskäppar.

Själsönoden har fått egen strömförsörjning.
Äterställning och asfaltering genomfördes under våren.

Styrelsen beslutade att sköta betalnings- och administrationsrutiner inom föreningen.

Mäts Forslund vid Digitala Medier har hjälpt oss igång med våra betalningsrutiner.

Föreningen har tecknat service- och underhållsavtal med BRS Network'

Driftstoppsmeddelanden kommer att finnas på hemsidan'

Insats uid n5ranslutningar med abonnemang frän2014 tills vidare är 20 000 kr och 6 000 kr per

ytterligare byggnad/lägenhet inom samma tomt.

Vid nyanslutningar kommer vi att anlita "Svenne Gräv" som gräventreprenör.

Ett tiotal ansökningar om anslutning har inkommit'

Ett överlåtelseavtal vid försäljning av fastighet ansluten till Väskinde Fiber har tagits fram. Den

fastighetsägare som säljer sinfastighet med fiber ansluten till Väskinde Fibernät är skyldig att

anmäla detta och ange nye ägaren.

Föreningen har tecknat en heltäckande försäkring hos LF'
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Väskinde Fiber ekonomisk förening
Org.nr 769624-3513

2 (e)

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst 1 798

årets förlust -421 033
-419 235

behandlas så att
i ny räkning överföres -419 235

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning

med tilläggsuPPlYsningar'



Väskinde Fiber ekonomisk förening
Org.nr 769624-3513

Resultaträkning

Nettoomsättning
Medlemsavgifter

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivning markanläggning, hbernät

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter

Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Årets resultat

Not 2014-01-01
-2014-12-31

r t97 446

87 767

t 28s 213

-1 37r 89r
-r91 037

0

-151 783

-1714 7tl
-429 498

5 975
-3 510

2 465

-427 033

-427 033

-427 033
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2013-01-01
-2013-t2-31

0

90 400

90 400

-16 792

-93 20r
0

0

-109 993

-19 593

17 162

-1 031

16 131

-3 462

-3 462

-3 462
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Väskinde Fiber ekonomisk förening
Org.nr 769624-3513

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anlä ggnin gstillgån gar

M ate r ie ll a an kig gning s tillg ån g ar
Markanläggning (fi bernät)

Omsättningstillgångar

Ko rtfris tig a fo r dring ur
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bunk
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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2014-t2-31 20t3-12-31

3 s84 756 3 690 260

Not

739 428

0

309 853

t 049 281

2 613 35r
3 662 632

7 247 388

0

I 469 600

s8 045

I 527 645

1 s85 2s6

3 112 901

6 803 161

^1 i



Väskinde Fiber ekonomisk förening
Org.nr 769624-3513

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Övriga skulder, moms

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Ställda säkerheter

Ansvarsftirbindelser

s (e)

Not 2014-12-31 2013-12-31

6 690 000 6 649 800

1 198
-427 033

-419 235

6 270 765

8 298

1 10 309

858 016

976 623

Inga

Inga

rt 260

-3 462

7 798

6 657 598

8s 589

35 737

24 237

145 563

7 247 388 6 803 161

Inga

Inga

/€?
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Väskinde Fiber ekonomisk förening
Org.nr 769624-3513
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna uPPlYsningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd för 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 oförändrade jämförl med föregående år.

.-- Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att

företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om foretaget får ersättning i

likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Anläggnin gstillgån gar
Anlaggningrtillgangur-redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar

enligt plan och eventuella nedskrivningar.



Väskinde Fiber ekonomisk förening
Org.nr 169624-3513

Noter

Not 1 Anstältda och personalkostnader
Föreningen har inte haft nägra anställda och några löner har ej utbetalats.
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Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den forväntade nyttjandeperioden med hänsyn

till väsentligt restvärde. Följ ande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggnin gstillgångar

Markanläggningar

Not 3 Fibernät

4%

Ingående anskaffningsvärden

Inköp
Avgår bidrag Telia

Avgår regionalt stöd

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not,4.Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald. kostnad BRS

Förutbetald abonnemangsavgift Telia

Furutbetald försäkringsPremie

20r4-12-31

7 449 500

r00 279

-2 299 240
-1 514 000

3 736 539

0

-r5r 783
-151 783

3 584 756

2014-12-31

69 541

232 014
8 298

309 853

2013-12-31

929 035

6 520 465

-2 299 240
-1 460 000

3 690 260

3 690 260

2013-12-31

58 045

58 045



Väskinde Fiber ekonomisk forening

Org.nr 769624-3513

Not 5 Förändring av eget kaPital
Inbetalda Balanserat Årets

insatser resultat resultat

Belopp vid årets ingång 6 649 800 11260 -3 462

Inbetalda insatser 40 200

Disposition av

föregående
års resultat: -3 462 3 462

Årets resultat -421 032

BeloPP vid årets
utgång 6 690 000 7 798 -427 032

Förinbetalda abonnemangsav gift er

Förinbetalda årsavgifter

Övriga diverse upplupna kostnader

8 (e)

Not6Upplupnakostnaderochförinbetaldaintäkter
2014-12-31 2013-12-31

7t6 49r
86 400 13 600

ss r25 r0 637

8s8 016 24237
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Ritva Nonby
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- Lars Söderlind

Vår revisionsberättelse har liimnats 21 LLno.^' 2ots-

Camilla Ekelund
Revisor



Revisionsberättelse

Till föreningsstämman t Väskrnde Fiber ekonomisk förening

Org.nr. 7 69624-351.3

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Väskrnde Fibet ekonomisk forening för är 201.4.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det ät styrelsen som har ansvaret för att upptätta en åtstedovisning som ger en tätwisande bild enligt

årstedovisningslagen och for den interna kontroll som s$relsen bedömer ät nödvändrg för att upptätta en

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa berot 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

god tevisionssed i Sverige. Denna standatd kräver att vi följer ytkesetiska ktav samt planerar och utföt
revisionen för att uppnå dmlig säkerhet att åtsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktighetet.

-En revision innefattar att gcnom ohka åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan infotmation i
årsredovisningen. Revisctrn väIjer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna

för väsentliga felakugheter i årsredovisningen, vare sig dessa berot på oegentligheter eller på fel. Vid denna

riskbedömning beaktar tevisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta föt hur föreningen

upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att r,rtforma granskningsåtgätder som är

ändamålsenliga med hänsyn ull omständrgheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,

liksom en urvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis som hat inhämtats är tillräckliga och ändamålsenliga som grund föt väta

uttalanden.

Uttalanden
Enhgt r'år uppfattning har årsredovisningen upprättats i enLighet med åtsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rätwisande bild av föreningens finansiella stäilning per den 31 december 201'4 och av

dess Frnansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förwaltningsbetättelsen är fötenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultattäkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
Utör.er min revision av årstedovisningen het vi
beträffande föreningens vinst ellet födust samt

förening f& tu 2014,

^ndr^ 
författnrngar

även utfört en revision om fötslaget till dispositioner

styrelsens förwaltning föt Väsktnde Fibet ekonomisk

Sida I (3)



Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller födust,

och det är styrelsen som har ansvaret for förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om fötslaget till disposiuoner beträffande föreningens vinst

eller förlust och om föwaltningen på grundval av vär tevision. Vi har utfört revisionen enligt god

revisionssed i Sverige.

Som undedag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposiuoner bettäffande föreningens vinst eller

födust har vi granskat om förslaget är forenligt med lagen om ekonomiska föreningar'

Som undedag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver våt revision av årsredovisningen granskat

väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelseledamoten ät

ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även gtanskat om styrelseledamoten pä annat sätt har handlat i

strid med lagen om ekonomiska föreningar, årstedovisningslagen ellet föreningens stadgar'

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund föt vära

uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrket att föreningsstämman disponerar vinsten

styreisens ledamot ansvars frihet för täkenskapsåret'

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljat

visby den B kk*un ?'
i'drriffil^4
Camilla Ekelund
T, ekmpnnarevisor

^1 i,,: I

Anna Claesson

Lekmannatevisor
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