
ÅnSREDovISNING
ftir

Södra Fräkne Fiberfiirening, ek ftir
Org.nr. 769626-4691

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning fiir räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31.
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Södra Fräkne Fiberfiirening, ek. ftir
Org.nr. 769626-4691

rÖNVAT-TNING SBERTiTTEL SE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget

kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet for bland annat data- och

telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade

trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva sammanhängande och forenlig verksamhet.

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja foreningens dänster.

Föreningen registrerades den 3 juni 2013.

Medlemsinformation
Antalet medlemmar i foreningen uppgick per den 31 december 2016 till 1039 st.

Flerårsöversikt
2016 2015 2014 2013

Medlemsavgifter 106 285 101 934 8 998 19 200
Resultat efter finansiella poster -84 728 66 793 -15 771 14 269
Soliditet (%) 79,31 12,05 100,00 100,00

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Resultatdisposition

Medel att disponerai
Balanserat resultat
Årets resultat

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning

65 291
-84 728
-19 43',7

-19 437

-19 437

Beträffande foreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterfoljande resultat- och

balansräkningar med ti1lhörande tilläggsupplysningar.
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Södra Fräkne Fiberfiirening, ek fiir
Org.nr. 769626-4691

RESULTATRIiKNING
Not

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter
Summa ftireningens intäkter

f,'öreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader I
Summa fiireningens kostnader

Föreningens resultat

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Årets resultat

106 305

-1 15 551

-75 497
-1tr 048

-84 743

2016-01-01

2016-12-31

106 285
20

2015-01-01

2015-t2-31

tol 934
I 256

r03 190

-36 4ll
0

-36 4tt

66 779

t4

66 793

66 793

66 793

14l5
l5

-84 728

-84 728

-84728

4.
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Södra Fräkne Fiberfiirening, ek fiir
Org.nr. 769626-4691

BALANSNITNTNC

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgån gar

Materiella anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar och forskott avseende

materiella anläggningstillgångar
§umma materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgån gar

Kortfristiga fo rd ringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not
2016-12-31

t s13 969

2015-12-31

tt5 782

tt5 782

115 782

5 500
30 916

0

36 416

| 264 202
I 264 202

l 300 618

I 416 400

I 513 969

I s13 969

678 600
299 349

7 408
985 357

4 t70 99t
4 170 991

5 156 348

6 670 317

E
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Södra Fräkne Fiberfiirening, ek fiir
Org.nr. 769626-4691

BALANSNIiTNINC

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Förskott från medlemmar
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDBR

STÄLLDA SÄKERIIETER OCH
ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter

Ansvarsftirbindelser

Not
2016-12-31

5 310 100
s 310 100

2015-12-31

105 500_

105 500

-1 502
66 793
6s 29r

170 791

0
t44 728

1 981
r 098 900
I 245 609

I 416 400

Inga

Inga

65 29r
_ -84 728

-19 437

s 290 663

5 200
248 3s0

19 115

1 106 989
I 379 6s4

6 670 317

Inga
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Södra F'räkne Fiberfiireninq' ek. ftir
Ors.nr. 769626-4691

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Re dov is nin g sp rin cip er

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009: I Årsredovisning i

mindre ekonomiska foreningar.

Värderingsprinciper

Mat er i e I I a anl d ggn in gs t i I I gån gar
Tillämpade avskrivninestider:

Ingen avskrivning görs då anläggningen inte är fiirdigställd och därmed inte har tagits i bruk.

De/inition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Upplysningar till resultaträkningen

Antal år

2015

0,00

2016

0,25
0,25

s7 448
l8 049
75 497

2016-12-31

tt5 782
1 398 187- t5t3%9

Not I Personal

Medelantal anstdllda
Medelantal anställda kvinnor

Löner, ersrittningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med ftiljande
belopp:

Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Summa

Upplysningar till balansräkningen

Not2 Pågåendenyanläggningarochfiirskott
avseende materiella

' anlässninsstillsånsar

In gående anskaffn ingsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsviirden
Redovisat värde

0,00

tts 782
tts lg2

4{tr
t\l t,try

0

0

2015-12-31

0
tt5 782
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Södra X'räkne Fiberfiireninq, ek ftir
Org.nr. 769626-4691

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 3 Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Ötning av insatskapital
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Reserv-
fond

0

5 310 100

Medlems-
insatser
105 500

5 204 600

Förlags-
insatser

0
0

Uppskrivn.-
fond

0

Fritt eget

kapital
65 29t

-84 728
-19 437

2015-12-31

I 098 900
0

-1 098 900

Not 4 Upplupna kosntader och fiirutbetalda

Utvecklingsbidrag fran Uddevalla Kommun
Övriga upplupna kostnader

2016-12-31

1 098 900
8 089

I 106 989

W

&tr
k

Kjell Tallberg

4:/
L*{fu"a?/y:a'*-
Martin Theen

Min revisionsberättelse har lämnats den23 januari2017.

Per-Erik Thorson

Urban Forsberg
Godkänd revisor
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Revisionsberättelse

Till fiireningsstämman i Södra Fräkne Fiberflorening, ek. ftir. org.nr 769626-4691

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfiirt en revision av årsredovisningen fiir Södra Fräkne Fiberftirening, ek.ftir.for 21 2016.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av filreningens finansiella ställning per den 31 december

2016 och av dess finansiella resultat fiir aret enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är

forenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker diirftir att fiireningsstämman faststiiller resultatr?ikningen och balansr?ikningen ftir
foreningen.

Grundfi)r uttalanden

Jag har utftirt revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jagär

oberoende i ftirhållande till fiireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgfort mitt

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina

uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret fi)r att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även for den interna kontroll som de bedömer åir

nödviindig fi)r att upprätta en ärsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen fijr bedömningen av ftireningens fi)rmåga att

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om forhållanden som kan påverka ftrmågan

att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift

tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten'

Revisoms ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av siikerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att

lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

siikerhet, men är ingen garanti ft)r att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på

grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen

kan forväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk instiillning under hela revisionen. Dessutom:

Henry Forsberg Revisorer KB, Karl Gustavsgatan 44,451 50 Uddevalla. Tel. 0522-135 60, Fax 0522-38225



Ilenry Forsberg Revisorer KB

o identifierar och bedömerjag riskerna fi)r väsentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utfiir granskningsåtgärder bland annat utifrån

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga for att utgöra en

grund ftir mina uttalanden. Risken for att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till ftiljd av

oegentligheter iir högre än for en väsentlig felaktighet som beror pä fel, eftersom oegentligheter

kan innefatta agerande i maskopi, ftrfalskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller

åsidosättande av intern kontroll.

. skaffar jag mig en ftirståelse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse fiir min

revision fiir att utforma granskningsåtgiirder som är låimpliga med hänsyn till omständigheterna,

men inte ftir att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

o utvåirderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drar jag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anviinder antagandet om fortsatt drift vid

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhtimtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana

händelser eller ftrhållanden som kan leda till betydande tvivel om ftireningens fiirmåga att

fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste

jag i revisionsberättelsen fiista uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar ?ir otillräckliga, modifiera uttalandet

om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhtimtas fram till datumet

for revisionsberättelsen. Dock kan framtida hiindelser eller forhållanden göra att en forening inte

l?ingre kan fortsätta verksamheten.

o utvåirderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,

diiribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

tidpunkten for den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,

däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfiirt en revision av styrelsens ftirvaltning fiir
Södra Fräkne Fiberfiirening ek.for. för år 2016 samt av fiirslaget till dispositioner beträffande

föreningens vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att fiireningsstämman behandlar fiirlusten enligt forslaget i forvaltningsberättelsen och

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for råikenskapsåret.

Grundfor uttalanden

Jag har utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs niirmare i
avsnittet Revisorns ansvar.lagär oberoende i forhållande till fiireningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och iindamålsenliga som grund ft)r mina

uttalanden.



Henry Forsberg Revisorer KB

Styrelsens ansvor

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir fiirslaget till dispositioner beträffande fiireningens vinst eller

ftirlust. Vid forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen ?ir

örsvarlig med hiinsyn till de krav som fiireningens verksamhetsart, omfattning och risker säller på

storleken av fi)reningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar for ftireningens organisation och forvaltningen av floreningens angelägenheter.

Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma ftireningens ekonomiska situation och aff tillse att

foreningens organisation åir utformad så att bokföringen, medelsftirvaltningen och föreningens

ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av fiirvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att

inhämta revisionsbevis for att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot i något väsentligt avseende:

o fiiretagit någon åtgiird eller gjort sig s§ldig till någon fiirsummelse som kan fi)ranleda

ersättningsskyldighet mot ftireningen, eller

. på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska fiireningar, årsredovisningslagen eller

stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av fi)reningens vinst eller forlust, och

diirmed mitt uttalande om detta, iir att med rimlig glad av säkerhet bedöma om fi)rslaget är ftirenligt

med lagen om ekonomiska foreningar.

Rimlig säkerhet iir en hög grad av säkerhet, men ingen garanti fiir att en revision som utfiirs enlig god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller forsummelser som kan ftiranleda

ersättningsskyldighet mot foreningen, eller att ett ftirslag till dispositioner av fiireningens vinst eller

forlust inte åir fiirenligt med lagen om ekonomiska foreningar.

Som en del av en reiision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och

har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av fiirvaltningen och

fiirslaget till dispositioner av ftireningens vinst eller ftirlust grundar sig friimst på revisionen av

räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utftirs baseras på min professionella

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebiir att jagfokuserar granskningen på

sådana åtgärder, områden och fiirhållanden som är väsentliga ftir verksamheten och där avsteg och

överträdelser skulle ha särskild betydelse ftir foreningens situation. Jag gar igenom och prövar fattade

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra fiirhållanden som är relevanta fiir mitt uttalande

om ansvarsfrihet. Som underlag ftir mitt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner beträffande

ftireningens vinst eller forlust har jag granskat om ftirslaget åir ftirenligt med lagen om ekonomiska

fiireningar.

23 januai2Dl7

Godkiind revisor


