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Styrelsen for Fröjel Fiber Ek Förening får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2013.

Förvaltnin gsberättelse
Information om verksamheten
Underianuari och februari präglades verksamheten av fiberblåsning och de problem som uppstod i
samband med det. Vårt val att plöja ned slangarna i vår bitvis steniga jord resulterade i en hel del stopp
men även snö och §la gjorde att blåsningen ibland inte fungerade så bra. Isproppar och en svårhanterlig
fiber orsakade en del problem och under en tid fick vi bidra med resurser for att gräva upp och rätta till
problemen.
Svetsningen och inmätningen av nätet gick dock utmärkt även om det ibland ltirekom forseningar p.g.a.
nyckelutlämning ti11 fastigheterna.
Vi ftirväntade oss en merkostnad från BRS avseende mertid när det gäller blåsningen men BRS valde att
stå lor de kostnaderna som vi uppskattade till uppåt 100.000kr. Vi villrikta ett stort tack till BRS lor det
goda samarbete vi haft och då främst genom Joachim Pettersson.
Merkostnaden ftir grävningen blev ca 35.000kr och vi vill även till Schubergs Gräv och Schakt framfora
ett stort tack samt till de frivilliga som bistod grävmaskinisten vid felavhjälpningen, utan dem hade
kostnaden varit högre. Trots merkostnaderna så höll vi budgeten flor grävningen och med allt efterarbete
så blev kostnaden ca 100.000kr lägre än budgeterat.
Under febr hölls 2 informationsmöten med Telias representant Roger Erixon där vi dels informerades
men också gavs möjlighet att ställa frågor. Båda mötena var välbesökta.
I slutet på mars och början på april driftsattes fibernätet och många var forstås väldigt florväntansfulla.
Starten ltirsenades något av olika orsaker men Kent Nyberg på Telia gjorde vad han kunde flor att
påskynda inblandade och forutom ltirseningarna så fungerade det smärtfritt.
Styrelsen fattade beslut att köpa faktureringstjänsten av Payex och det har fungerat bra hittills. Många
medlemmar efterfrågade möjligheten till e-faktura och under hösten satte vi upp en sådan tjänst. Eva har
lagt ned mycket tid på faktureringen for att undvika att medlemmarna skall få påminnelseavgifter. Vissa
mailadresser har varit felaktiga och ibland har pengarna hamnat på fel konto.
Vi har i december driftsatt en ny anslutning vid Hägur i Fröjel, en nyinflyttad familj som ganska snart
insåg att utan tillgång till bra kommunikationsmöjligheter så är livet på landet inte så lätt. Speciellt när
arbetet är väldigt beroende på snabb uppkoppling.
Under febr/mars 2014 kommer ytterligare 2 nya kunder att ansluta sig.
Styrelsen har beslutat att Fröjel Fiber skall stå flor 40oÄ av de kostnader som uppstår vid nya anslutningar.
Dessutom kommer den näthyra Telia betalar kunden tillgodo. Insatsen på 2l800kr och medlemsavgift

skall alltid betalas.
Styrelsen har under året beslutat att ansöka om ledningsrätt vid,lantmäteriet och under hösten har främst
Erling gått igenom alla markupplåtelseavtal. Det visade sig att det fattas en hel del samt att många inte är
fullständiga. Många av vära medlemmar har nog helt enkelt missat att även det avtalet skulle lämnas in
och kanske har vi varit otydliga i vår information. Muntliga avtal har dock funnits med samtliga
markägare.
Styrelsen har under året haft 5 protokollflorda möten samt konstituerande möte.
Årsmötet genomfordes den l6 juni 2013 i Fröjel gamla skola med 59 röstberättigade medlemmar
närvarande.
Årets redovisade lorlust är 51 109 och styrelsens forslag är att den fors i ny räkning.
Föreningen har fortfarande pengar på sparkonto som inte har någon påverkan på resultatet. Dessa pengar
härstammar från inbetalda insatser och kommer att tas i bruk for underhåll och utveckling av nätet, t.ex i
form av ansökan om ledningsrätt.
Styrelsen har bestått av
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Erling Malmros ordf
Erik Liv6n vice ordf.
Jonas Käbbe

Eva Lindman kassör
Ingvar Andersson sekr
Dan Malmros

(tkr)
Nettoomsättning
Flerårsöversikt

Resultat efter finansiella
Soliditet (%)

poster

2013
689
-51
81,3

2012
50

-22
76,0

Kommentar till fiirändringar i flerårsöversikten
Nettoomsättningen har ökat kraftigt mot loregående år, då fibernätet driftsattes under 2013
och foreningen därmed ökade intäkterna från den verksamheten'

Förslag

till behandling

av ansamlad förlust

Styrelsen loreslår att den ansamlade forlusten (kronor):

forlust
årets lorlust
ansamlad

-36 724

-51 109
-87 833

behandlas så att

i ny räkning

överfores

Föreningens resultat och stälIning
ti 11äggsupplysningar.

-87 833

i övrigt framgår av efterfoliande resultat- och balansräkning med
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Org.nr 769623-5626

Resultaträkning
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Not

2013-01-01
-201,3-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

688 6s2
812 362

49 69s
t07 520
157 215

-595 250

-140 685

-74 526

-56 997

-197 313

0

-867 089
-54 727

-197 682
-40 467

3 856

t8 404

_238

0

123 7 t0

3 618

t8 404

Resultat efter finansiella poster

-51 109

-22 063

Resultat före skatt

-51 109

-22 063

Årets resultat

-51 109

-22 063
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Balansräkning

Not

2013-12-31

2012-12-31

3 748 948

3 740 012

B9s

0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiell a anl äggningstil lgångar
Inventarier, verktyg och installationer

2

Omsättnin gstillgån gar
Ko rtfr i s t i g a fo r d ri n g ar

Kundfordringar
Övriga fordringar

0

1 665

895

1 665

390

1 546 922

172 285

1 s48 587

921 233

5 288 s99

Kassa och bank

I t7

Summa omsättningstillgångar

I

SUMMA TILLGÅNGAR

|
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Balansräkning

Not

2013-12-31

2012-12-31

24 600

24 600

4 065 600
4 090 200

4 031 300
4 055 900

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Inbetalda insatser

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller forlust
Årets resultat

Summa eget kapital

-36 724

-t4

-5 1 109

-22 063

661

-87 833

-36 724

4 002 367

4 019 176

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 000

62 844

37 t95

183 169
023 4t0
269 423

876 671

I

918 866

I

4 921 233

5 288 599

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i
mindre Ek Förening.
Företaget har under året övergått

till BFNAR 2008:l (K2) vilket inte inneburit

några ändrade principer.

Avskrivningar
M at e r i e I I a a n I ci ggn i n gs t i I I gån gar
Tillämnade avskrivninpstider:
Inventarier, verktyg och installation

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Antal år
20
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Fröjel Fiber Ek Förening
Org.nr 169623-5626

Noter
Not 1 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

2013

20t2

0,1

0,1

0,1

0,1

0r2

012

s8 000
s8 000

44 500
44 500

Löner och andra ersättningar
Arvode Styrelsemedlemmar

Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

16 526

t2 491

t6 526

t2 497

74 526

s6 997

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden

3 740 012

0

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

206 249

3 946 261

3 740 012
3 740 012

0

0

-197 3t3
-197 313

0

3 748 948

3 740 012

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Antalet anställda män och kvinnor är beräknat på en normal årsarbetstid.

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Föreningen har erhållt bidrag med 996 000 kr vilket reducerat årets inköp ovan.

0
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Not 3 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Ökning av insatskapital
Disposition av ltiregående

Inbetalda
insatser
4 03r 300

Inträdes
avgifter
24 600

Årets
resultat
-22 063

-22 063

22 063
-51 109

-36 724

-sl 109

34 300

års resultat:

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
resultat
-14 661

24 600

4 065 600

Fröjel den 20 Mars 2014
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Jesper Wikman

Auktoriserad revisor

Förtroendevald Revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
Till

föreningsstämman i Fröjel Fiber Ek. förening

Org.nr. 169623-5626

Rapport om årsredovisningen

Vi

har utfört en revision av årsredovisningen för Fröjel Fiber Ek. förening för år 2013.

Styrelsens ansvar

fi)r årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 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. Granskningen har utförts
enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
den auktoriserade revisorn 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 föreningen 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 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 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 föreningens finansiella ställning per den 3l december
2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkringen för
föreningen.

vu

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfcirt en revision om förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Fröjel Fiber Ek. förening för
är 2013.
Styrelsens ansyar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar,

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens
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 föreningens vinst
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgarder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot
på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
föreningens stadgar.

Vi

anser att de revisionsbevis

vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra

uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Visbv den 3llmars 2014
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Jesper Wikman
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Förtroendevald revisor
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