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S§ relsen for Seglora Fiber Ekonomisk forening tär härmed avge arsredor.isning fiir råkenskapsaret 201 8.

Årsreclovislingen iir upprättad i svenska kronor. SEK.

Förvaltnin gsberättelse

Verksamheten

Allmiint om verksumh eten

Föreningens uppgift är att underhålla fibernätverket och tillhanilahålla medlemmarna nätanslutning
gerorll högkvalrtativt bredband.

Föreningen har sitt säte i Borås kcnnmnn.

lriis e nt I i gu h ii n d e I s er u n d er r ii k e n s k ttps ir et

Verksanrhetsberåttelseu och väsentliga händelser nnder året redor-isas i separat bilaga till dema
ålsredovisning.

&Iedlemsinformation

\iid r'ähenskapsårets utgång har foreningen287 (2IB) rnedlerurar.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsätlning

2018 2017 2016 20ls
1239 I 084 1 0Sl S3-5

Resultat el1er finansiella poster 104 I I l0 l,1B
Soliditet f%) 94 95 95 93^
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Seglora Fiber Ekonomisk ft)rening
Org.nr 769624-0949

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingang
Förändring
medlemsinsatser
Result4tdisposition enligt
ft)reningsstämma
Årets resultat

Medlems Balanserat

insatser resultat

6207 730 479 635

54 100

8 225

2 (7)

Årets Totalt

resultat

8225 6 695 590

54 100

-8 225 0

80757 80757
Beloppvid årets utgång 6261830 487 860 80757 6830 447

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen foreslår att till ftirfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny riikning överföres

487 860
80 757

568 617

568 6t7
568 617

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterfoljande resultat- och balansräkning med noter." 
$^'



Seglora Fiber Ekonomisk forening
Org.nr 769624-4949

Resultaträkning

Rörelseintäkter, Iagerfiirändringar m. m.
Nettoamsät§ring
Övriga rörelseintäkter
§rrmnlå rörelseintäkter, lagerliirändringar m.m.

Rörelsekcstuader
Råvaror och förnödenheter
Ovriga sxterna kcstnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
ant tiggningstill gangar
§umma rörelsekos tnader
Rörelseresultat

Finansiella poster
Räntekosmader och lit+ande resultatposter
Summa finrnsiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt ,,'

Skafter
Skatt på årets resultat
Årets resultaf-

Not
1

20r8-01-01
-20t8-12-3t

3 (7)

2017-01-01
-2s17-12-31

I 23S 431

56 000

I 295 431

-770 455

- I-t4 086

-388

-276 794
-l l9l 723

103 708

-23

-23
103 685

r03 685

-22 528
80 757

1 084 119

55 +00

I I39 sle

-731 485

-1 i9 82q
-4 655

-272 DA
-l 128 089

rr 430

-rl5B

-458
l0 e72

ta e72

1 1ln-L ta I

9225,
Jl-'



Seglora Fiber Ekonomisk forening
Org.nr 769624-*949

Balansräikning

TILLCÅNGÅR

AnIäg gnin gs tiII gån g*r

M utffiella ankig;gningstiltgångar
Byggnader ochrnark
Summa materiella anläggningstillgångar

§umm a anliiggningstillgångar

Oms ätfnings till gån ga r

K ortfr istiga f*r dr i n g ar
Kundfordringar
Örrqu fordri*gar
Förutbetalda kostrader och upplupna intiikter
§umma kortfristiga fordringar

Kassa ach bank
Kassa och bank
Summa ka*sa oeh bank
Summa cmsättningstillgångar

§UMMÅ TILLGÅNGÅR

Not
I

2018-12-31

6 A47 9t6
6 447 9t6

6 t47 916

16 523
l6tt

I 80 588

197 277

I 034 599

I 03.I599
t 231 816

7 279 792

4 (7,

2017-12-3L

6295 462
6295 462

6295 462,

6 6tt
1

178 470
185 082

584 830
584 830
769 9t?,

706§374

{",



Seglora Fiber Ekonomrsk förening
Org.nr 769624-$q1S

Balansräkning

EGET KAPTTAL OCH SKTILI}ER

Eget kapital
Bundet eget k«pitul
Medlemsinsatser
§umma hundet eget kapital

Fritt eget kapitttl
Balanserat resultat
Årsts resultat
Summa fritt eg*t kapital
§umma eget kapital

Obeskattade reserver
Pericdiseringsfonder
Summa obeskatfade reserv€r

Korffristiga skulder
Förskott &an kunder
Leverantorsskulder
Skafteskulder
Öwiga skulder
Upplupna kastnader och forutbetalda intiikter
§umma korffristiga skulder

SUMMÅ EGET I{.{PITAL OCH SKIILDER

Not
I

2018-12-31

6 261 830

6 261 830

487 860
8A 757

568 617
6 830 {47

55 000
55 rl00

l1 583
676

25 484
30 657

325 945
39;13;15

7 279 792

s ti)

2017-77,-31

6 ZAi 734
6 2A7 730

479 635
B 22-i

{87 860

6 695 590

55 000

ss 000

6 iI9
2 38:
5 061

20 53+
280 687
314 78.t

7065314

.{l



Seglora Fiher Ekonomisk förening
Org.nr 769624-A949

Noter

An läggningstillgå nga r
Ti llämpade avskrit n ingstider:

ilI ut e riell u em liigg n i n gst ill g ct n g a r
Fiberanläggning

6 (7i

Not I Redovisningsprinciper

Allmänna upplysringär
Årsreclovisningen år upprättad i enlighet rnecL årsr:edovisningslagen och Bokforingsnänmdens alknärrna
råd (BFNAR 201 6: l0) orn årsredor,isning i rnindre f'öretag.

25 är

Nyckeltalsdefinitioner
Neffoon-rsättning
Rörelsens hur-trdintäkter. thkturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat etier finansiella poster
Resultai efter finansiella furtakter och kostnader mell fore bokslutsdispositroner och skatter.

Soliditet (96)

Justerat eget kapital (eget kapital och r:beskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt) i procent
balarsomslutnfug.

av

.f;.1



Seglora Fiher Ekonornisk tbreuing
Org.nr 769624-AL)49

Not 2 Fiberanlåiggning

Ingående an skaffningsviirden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaftingsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerad* aysf iyningar

Utgående redovisat värde

Seglora den 25 april 2019

Michael Wiklurd
Ordforande

Anna-Lena Svenssor Forsberg

Luf*ddJÅL**J \ÅsÅ,,\-[.

7 {7}

20 I 8-1 2-31

6 902 394
29 248

6 931 642

-606 932

-276 794
-883 726

6 A47 916

z$17-12-31

6 754 616

,17 778
6 902 394

-33:l B l2
-272 nA
-606 932

6;,95 462

Lirban Westerlund

*å-t-r-
Vår revisitrnsberåttelse lrar lämnats 2019- [ [ 'l ,

#"YwPtt^'*t\;
Anktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till fiireningsstämman i Seglora Fiber Ekonomisk
förening
Org.nr 769624-0949

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utltirt en revision av arsredovisningen ftir Seglora
Fiber Ekonomisk förening fiir räkenskapsaret 2018.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av ftireningens
finansiella ställning per den 2018-12-31 och av dess
finansiella resultat ftir aret enligt arsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen iir ftlrenlig med arsredovisningens
övriga delar.

Jag tillstyrker diirfiir att ftireningsstämman fastställer
resultatriikningen och balansräkningen ftir fiireningen.

Grundför ultalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs n?irmare i avsnittet Revisorns
ansyar. Jag är oberoende i förhållande till ftireningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat ,ir tillräckliga
och iindamålsenliga som grund ftir mina uttalanden.

öwiga upplysningar
Revisionen av arsredovisningen för riikenskapsaret 2017 hw
utfiirts av en annan revisor som liimnat en revisionsberättelse
daterad 2018-03-07 med omodifierade uttalanden i Rapport
om årsredovisningen.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret fiir att arsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ftir den interna
kontroll som den bedömer iir nödviindig fiir att upprätta en
arsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheteq vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.

Vid upprättandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen fiir
bedömningen av ftireningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så åir tilliimpliS, om
frirhållanden som kan påverkd ftirmågan att fortsätta
verksamheten och att anvåinda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvat
Mina mål Zir att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida arsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag, och att liimna en

revisionsberättelse som innehåller mina uftalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av siikerhet, men Zir ingen garanti fiir

1(2)

att en revision som utfiirs 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 misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirviintas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvåinderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömerjag riskerna ftir väsentliga
felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utftir
granskningsåtgiirder bland annat utifrån dessa risker och
inhtimtar revisionsbevis som iir tillräckliga och
iindamålsenliga för att utgöra en grund ftr mina uttalanden.
Risken fiir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än fiir en viisentlig felaktighet som
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, ftirfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffarjag mig en ft)rståelse av den del av föreningens
intema kontroll som har betydelse ftir min revision {tir att
utforma granskningsåtgärder som är låimpliga med håinsyn till
omstiindighetern4 men inte ftir att uttala mig om
effettiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
anviinds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osiikerhetsfaktor som avser sådana hiindelser eller
ftirhållanden som kan leda till betydande tvivel om
ftireningens Itirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en viisentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen flista uppmäksamheten på
upplysningama i arsredovisningen om den viisentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar iir
otillräcklig4 modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhiimtas fram till
datumet ftir revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller fiirhållanden göra att en ftirening inte liingre
kan fortsätta verksamheten.

- utviirderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, diiribland upplysningama,
och om arsredovisningen återger de underliggande
transaktionema och hiindelsema på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

Jag måste informera stlrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten for den..

{(,^
Seglora Fiber Ekonomisk förening, Org.nr 769624-0949



Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, dZiribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

afiahnden
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utftirt
en revision av styrelsens ftirvaltning ftir Seglora Fiber
Ekonomisk ftirening fiir riikenskapsaret 201 8 samt av
ftirslaget till dispositioner beträffande ftireningens vinst eller
ftirlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i ftirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet fdr råikenskapsaret.

GrundJör uttulanden
Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt denna beskivs närmare i avsnittet
Revisorns ansyar. Jag åir oberoende i ftrrhållande till
ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgf ort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat rir tillräckliga
och iindamålsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande frireningens vinst eller f<irlust. Vid
ftirslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är fiirsvarlig med håinsyn till
de krav som ftireningens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av ftireningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar fiir ftireningens organisation och
ftirvaltningen av foreningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma ftireningens ekonomiska
situation och att tillse att föreningens organisation är
utformad så att bokfiiringen, medelsftirvaltningen och
föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och diirmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, åir att inhämta revisionsbevis
ftir att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgiird eller glort sig skyldig till någon
ftirsummelse som kan ftiranleda ersättningsskyldighet mot
ftireningen, eller

- på något annat sätt handlat i strid med lagen om
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av ftirslaget till dispositioner
av fiireningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande
om dett4 iir att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
fiirslaget är ftirenligt med lagen om ekonomiska ftireningar.

2 (2)

Rimlig säkerhet iir en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
ftirsummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller att ett fiirslag till dispositioner av
fiireningens vinst eller ftirlust inte är ftirenligt med lagen om
ekonomiska ftireningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
fi)rvaltningen och fi)rslaget till dispositioner av ltireningens
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
riikenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgiirder som
utftirs baseras på min professionella bedömning med
utgangspunld i risk och väsentlighet. Det innebiir attjag
fokuserar granskningen på sådana åtgiirder, områden och
förhållanden som är väsentliga ftir verksamheten och diir
avsteg och överträdelser skulle ha sZirskild besdelse ftir
ftireningens situation. Jag gär igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgiirder och andra
fiirhållanden som iir relevanta fiir mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller
förlust harjag granskat om fiirslaget iir ftirenligt med lagen
om ekonomiska ltireningar.

He16n S Lundin

Auktoriserad revisor

Seglora Fiber Ekonomisk förening, Org.nr 769624-0949


