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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening, 7696264642 får härmed avge årsredovisning för
2015, föreningens 3.e räkenskapsår.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla
medlemmarna anslutning till optiskt fibernät som ger tillgång till högkvalitativt bredband för bl a dataoch telekommunikation jämte andra tjänster för deras nyttjande av anslutningen och därmed
sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja
föreningens tjänster.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Föreningens verksamhet under år 2015 hari huvudsak varit inriktad på att genomföra anläggandet av
föreningens fiberoptiska nät För grävning m m har Enbloms Gräv&Schakt AB anlitats medan blåsning
och svetsning av fiber utförts av BRS Networks AB. Föreningens eget arbete har till stor del bestått av
projektering och stakning av fiberlinjer, etablering av ändamålsenliga administrativa rutiner och
uppföljning av verksamheten samt kontakter med medlemmarna och berörda myndigheter såsom
Region Gotland, Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Trafikverket. Föreningens eget arbete har till stor del
utförts på ideell basis.
Projektet har genomförts i tre etapper med Vibble som första etapp, därefter området utmed och öster
om Toftavägen och som tredje etapp kustområdet Ygne Högklint Axelsro. Vid verksamhetsårets
utgång hade alla tre noderna driftsatts och tjänsteleveranser påbörjats till flertalet medlemmar som
beställt sådan. Ett mindre antal anslutningar inom etapp tre var dock inte uppkopplade beroende på bl
a svårigheter att få tillgång till fritidshus med förberedd kanalisation in i huset.
-

-

Intresset för anslutning till föreningens nät har varit fortsatt stort och antalet medlemmar samt externa
anslutningar uppgick vid verksamhetsårets slut till mer än 700 st. Antalet bebyggda fastigheter i
Västerhejde uppgår till ca 1000. Anslutningsgraden får därför anses som mycket god.
Föreningens verksamhet under året har i första hand finansierats genom att förskott på den slutliga
insatsen debiterats med 12 000 kr samt genom att näthyra för den första tioårsperioden debiterats
med 4 800 kr ex moms. Region Gotland har beviljat föreningen bidrag med 2 000 kr per möjlig
anslutning baserad på antalet bostadshus enligt SCB:s statistik för år 2009.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

Belopp i kr
2015
1 730 220
587
71

2014
207 493
67 287
98

2013
49 198
24
-
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Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

67 311
588
67 899

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

67 899
67899

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

1 730 220
1 730 220

207 493
207 493

-886 032
-137451
-709 064
-1 732 547

-171 299

-171 299

Rörelseresultat

-2 327

36 194

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

4 084
-1 170
2 914

31 093

Resultat efter finansiella poster

587

67 287

Bokslutsdispositioner
Resultat före skaft

587

67 287

587

67 287

Rörelseintäkter, Iagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

2

-

-

31 093

Ska fler
Arets resultat
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Balansräkning
Belopp 1kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

3

9 217 836
9 217 836

231 567
231 567

9 217 836

231 567

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fibernät
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förskott till leverantörer
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

68 780
-

297 603
-

366 383

203
1 217
77
2
1 501

800
880
345
608
633

Kassa och bank
Kassaochbank
Summa kassa och bank

2396289
2396289

4788716
4788716

Summa omsättningstillgangar

2 762 672

6 290 349

11 980 508

6 521 916

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp 1kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

8 414 000
8 414 000

6 340 000
6 340 000

67 31 1
587
67 898

24
67 287
67 311

Summa eget kapital

8 481 898

6 407 311

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda int~kter
Summa kortfristiga skulder

10022
787 787
55 041
2 645 760
3 498 610

600
114 005
114 605

11 980 508

6 521 916

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsats
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4

-

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
2015-12-31

2014-12-31

Panter och därmed jämförliga säkerheter som
har ställts för egna skulder och avsättningar

Inga

Inga

Övriga ställda panter och
därmed järnförliga säkerheter

Inga

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbiridelser
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper
Arsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Arsredovisning i mindre
ekonomiska föreningar.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyt~andeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:

År
7

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Upplysningar till resultaträkning
Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt

2015-01-012015-12-31
1

2014-01-012014-12-3 1

-

-

1

-

-

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2015-01-012015-12-31
Löner och andra ersättningar:
Summa
Sociala kostnader
Föreningen inte haft några anställds 2014

110 328
110 328
21 943

20 14-01-012014-12-3 1
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Upplysningar till balansräkning
Not3 Fibernät
2015-12-31

2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Årets inköp
-Erhållet bidrag
Vid årets slut

231 567
11675333
-1 980 000
9 926 900

231 567

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-

-

-709 064
-709 064
9 217 836

231 567

Insatskapital

Balanserat
resultat inkI
årets resultat

-

231 567
-

-

-

Not 4 Eget kapital

Vid årets början
Inbetalda medlemsinsatser
Årets resultat
Vid årets slut

6 340 000
2 074 000
______________

8414000

67 311
588
67899

tvt
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Vice ordförande

Jo’iia)ines Persson
Kassör

Torsten Sojdelius
Ledamot
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 2016- ~ b

Jesper Wikman
Auktoriserad revisor

Leif Med ammar
Föreningsvald revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Västerhejde Fiber ek. förening
Org.nr. 769626-4642

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Västerhejde Fiber ek. förening för år 2015.
Styrelsens ansvar får årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
arsredovisningslagen 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 31 december
2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av arsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Västerhejde Fiber ek. förening
för år 2015.
Styrelsens ansvar
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
Vart 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 vart uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder 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 disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Je per Wikman
Auktoriserad revisor

Leif M hammar
Förtroendevald revisor
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