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Sry'relsen f*r Se$jora I'ilrer Ekonormsk Sreruag fär hrirmed avge å,.rsredovisnins for räkensknpsåret -l0l L

.{r"sred*r"rsningeu år uppräfia,J i svenska kronor. SEK

F ö rvaltnin gsberättelse

Yerksamhetea

.4llrniint aw t sks*ruheten

FÖreningens nppgill äi'att underhålla fiL:ernäherkef och tillhandahålia ureelleuutlärnå nätanslutning
gtnoflt hiigkval rtati r.t bred band.

f örening*n irar sitt såte i Borås komrrrur,

l'ti s en tl iga h ä ntl s l s e.y u n tl er r iik e n s k *ps ur et

Verhsan:hetsberåftelsett cclt vasectliga härdelser turcler året r:ericvisas i scparat bilagrr till rleu*a
irsredolis*i*g.

&IedIemsinfnrmatinn

\'.id räkenskapsåt-ets utgång har Ibrerringen f87 (rgg) ,redteffrurr.

Flerårsiiversikt r'l-kr) ?0r8 ZAfi 2016 t0is)'letto*trsiitrning 1 ?39 I iig_l i Llql *35
Resultal eller i'rransiella poster 104 I I I0 -i+S
S*li*itet {tti 94 S5 95 S: .
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Seglora Fiber Eknnomisk ltirening
Crg.nr 76962,+-Lt949

2 (7>

F$rändring av eget kapital
i{edlenrs Srhnserat Årrt .tr'ot*lr

insatser resultat resula{t
Belopp vid årets ingång 62al 7ja 479 63s ezzs 6 69s s9*
Förändring
medlemsinsatser 54 100 54 tflO
Resu ltatdisposition en li g;r

förcningsstämma B 2?5 -g Z2j 0
Årets resultat g0 ?57 g0 ?ST
Belopp vid årets utgång 6 261 BjO 487 860 80 ?s? 6 s30 {t?

Försl*g till vinstdisposition
§tyrelsen iilreslår aft till florfogande sråenlle v-instrnedel {kroncr):

balanserad vinst 4g7 g6{J

år*ts rlinst g0 ?57

568 617

disponeras så att
i ny räkning över{tires 56g 617

568 61?

Föreningens resultat och srällning i övrigt tiamgår av efterloljanile resultat- oclr balarsräkning med nster.

.ltr



§eglora Filrer Ekonornisk törenilg
Org. r:r TfiS{i:4-t}94*

Resultaträkning

*.örclseintåtkter, lag*rfiiränd ringar m. m.
§*tto*ursäfiriias
[]r r ira rdrrelstrnlalitcr
§umm* rörelssirtäkter. lagerltiränd rin gar m"m.

Rörrlsekosfna{ter
Råvaror *clr åbn:öderheter
(Jr,rigir eäterna kcsft ader
Personalkosfirader
.{r- ruir *erisÅr'ir.ning;rr a1. l»ateriella orh iuunateriella
anl äggningsrii lgålgar
§rrmma rörelsckls tnader
Riirelser"*sultat

Finansielln pssirr
Rft rti:kostta iler och l iknande resullaf imste:
§umma tiuarciella posfer
Resultnt eftrr lina*siella postrr

Resulfat tiire sk*tt

§katter
Skan på årets resuilat
Årets rcsulfat

Frot
I

20r8-01-0t
-201 8-1 2-JI

I 219 ,131

56 0r)0

1 295 431

-770 4-5:

-1-14 08{r

-i8s

-276 ir)4
-l t9t 72J

103 7s8

-ll
4?-zJ

103 685

1{r3 655

-12 rliS

80 ?57

j r?.t

?{r17-{il-{fi
-20t7-1 ?-]r

I 08,1 l19
55 -t0{-1

t lf+ 5t_§

-?i I 4t{i
-1 t+ 8:q

-it 655

-:72 t20
-1 r!* 089

l l ,lJ0

-.158

-i|58
10 q71

iti 97:

f i r?

822§.
.it^,



Seqlora i:ribcr Ek*larnisk ttireniug
Org.ru ?liS624-CIq4s

Balansräkning

TILLGÅ}iGÅR

Ånlä ggnin gs till gångar

lf *ttriel I a a n löggn in gstil lgwryar
Bvggn*der cch nrark
Summ* materiella anläggningstillgångar

§umma anläggningstillgångar

Omsä ltningstillgånga r

Krtrtf r it;tig« .lbrdr in g * r
Kundli:rrlringar
ih r iga lorclritgar
Förutbetal da kostlader och uppl t4:na intdkter
§usrma korft'risfigs fortl ri ngar

.Iinr'-r* otlr l:guk
Lassa och hlrtL
§unrma k*sra ach hank
§*r*rrna nmsätfningstill gån gar:

SIl}T'UÅ TTLLGÅ}iGAR

-1i71

§ot ?$1&12-31 2$l?-12-31
I

: 6 047 916 5 2ri5 41-3

6 fi47 9t6 6 2?5 *62

6 0;17 916 6 29S .t62

i6 523 6 {it I

166 ]
t80 589 178 47*
197 277 lris 082

I 0i4 -qsg 584 810
r 03{ 599 §8.t s30
I 23t 876 769 elz

i 279 792 7 06-i 3V4

'å,-



Seglora Fiber Eki.rnornisk för*nits
{)rg.nr 7696:{-*q"lq

Bal*nsräkning

EGET I(ÅPITÅL fiCII SKTILI}ER

Eget k*pifal
Ilanilet ryet kttpifal
Mediemsilsatser
Summ* bundet eget krpital

I"ritt €gt:t h«pitrtl
Balanserat resultat
Ärers resuitat
Summa fritt egrt kapital
Summa cget k*pital

Obeskattade rsseryer
Pefi odi seriqgslal,:ler
Summ* obrsk*frade resert,er

[iortfristiga skulder
Fiirsklltt fiån kuuder
Ler,eriurtörsskulder
§katieskulder
{-irriga skukler
Lpplupna kosfnader och förutbetalda ill:iker
§urnm a k*rffristiga skulder

Still{itlÅ EGET KT{PITÅL f}{:H sKtlI-I}ER

It{ot
t

20r&t2-31

5 (?l

20r?-12-J1

{j 2fr7 730
6 ?0? 73*

"t7!] 63i
8::5

;187 8{it}
6 695 §90

55 000
55 {}00

{, l}9
1 10.a
- -)('l f

5 06.[

:i] 53+
l8i) 687
3l* 7S{

7 S65

6261 83il
6 261 83§

487 8{r0

8{} 757
568 6t7

6 830.14?

55 000

55 §0$

lt 583

676
2i'18-å
30 b5?

i25 945
39{ 345

7 279 7e2 3?,t

+r



Seglora lrilrer [ikollorni sk liireni_ng

Org.nr 769ö;-t-*q49
h {71

Irloter

Not I Redovinningsprinciper

.lllmän*a upplysningar
-Å"rsredovisrti*gen lir: upprättad i enlighet rned arsredovisnilgslagen *ch Bokttjringsnåmndens allmäuna
rrid IBFNÅR 2ill6.10) om årsretlovisnuig i rnindre fiiretag.

Ånlåggn ingstillgri n gar
Til Iampads avskrivningsri der:

*I *t{riel I tt tr* teiggn i n ;4stit I gi ngar
Frberanliiggning l5 år

l{ vckel ta lsd efi n itia ne r
Ilettoonrsäflnlrg
Ri)relsens hur:udirttäklr:r. läkturerade kostn;rder. sidLrintäkrer sa§1r int.iktskorris,*rillsar.,

Res*itar eiler fina*siella poster
Re:*ltat elier fin*nsiella intäkter r-rir koshrader rren fore bokslutsdispositrrrner *ch skattel.

§olirJitet lo,r,l
Justerat eget kapital (egct kapiral och i:beskattade resen,el med atrlrag fbr uppskiuren skafti l prL]+err1 a1halansonr:iutning l *



Segl ora Fitrer Ek*nr:nrisk fiireninu
t)rg.nr T6?62+-0949

litt 2 Fiheranläggning

lngående an skaffa in gs r'ärden
hrköp
f Itgående *ckumulerade anskaffningsyärden

lngiren de ar,sk.rivni n gar
År'ets ar:skriyringar
{itgr*en*le ackumulerade avskrivningar

[itgående redoYisåt r,ärde

§r:gl<rra dr;n l-5 april 201!)

l\'{ichael \I.'iklund
Otd{ilranr}t:

7 t7'r

20r8-1:-.31

6 902 394
:9 3"18

6 931 6{?

-606 9.11

-l?6 79,t
-883 726

6 0.t7 916

201?- l2'-3 t

6 ?-i,l {'rl6
l+? ??s

å !)ilI394

-:-j-l I i:
-l?: ll{}
-6Sö F3?

{t ?e5 462

I jrban l\Iesrerlund

§rt*dtx;Ll*J \Å§*k*r*L
Äruraåena §vesssö,§ Forsberg ll1ryes}"c**{j
l;[L"L*ft*- '/b.""" /
trrår rcr.:sicnshmättelse lrar låimnats Z{}lg- #§ *t{

#ym{ilÅr#,t*
AuLt*ris*rad revisol



Revisirnsberättelse

Till liireningsstiimmån i Seglora Fitrer Ekonomisk
fiirening
(irg.nr 761)6!4-{)9:19

Rapport om årsredovisningen

Utailsnde*
J*g har utllirt en revisiol av årsredorisningen iiir *regl*ta
Iriber flkonomisk lbrening fiir räkenskapsåret 20 I &.

F.nligi min uppiaiining h:u årsredovisningsn upprättats i
enliglret med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden råttvisands bild av 1öreningens
llna:rsiella stälinirg p*rden 2018-12--ll och av jess
llnansiella resu ltar för året enl i gt årsredovi sningslagen.
Fiirvaltningsberårtelssn är lörcnlig med arsredovisningens
övriga deiar.

Ja g ti I I rt_v-rker drirläf åil töre n i ngsstzilmman täststäl I er
resultatrakriinggn *ch balansräkningen lör lör en ingen.

Grund,fbr uttdanden
J*g har utfiirt revisionen enli$ Internalion:rl Standartis on
År"rditing (lSÅ) och god revisit:nssed i Sverige. l\.lirt ansval
enligt dessa standarder beskivs nånnare i avsnittet Åel,:.rrrr*.t
aasrur. Jag är oberoende i förhåliand* till ftireoirreen enligt
g*d revisorsser.l i §verige och har i iir,rigt fi;llgjotimitt
yrkcsetiska ansvirr enligt dessa krav.

Jag anser as de revision-sbevis.jag har inhämlar är tillräckliga
och ändamalsenliga sonr grund liir rnina uttalanden.

åvrif.s applysnisgtr
Revisionen av årsredolistringer: iör riikenskapsår.et 201? har.
rrtfiir{s a} en annån revisor sr--nr lä.mnat en re}isioflsberätteise
datcr+rl 2018-03-07 lrtd omociifierade utalandcn i RapStarr
*tn d rs re d r-nr i s n i nge n.

Slyrelsens unsvar
Dcl iil'styrelsen sfi11 har ansväet ftir ätt årsredovisninsen
upprättas och att {len ger eil rätlvisande bikl enligt
årsredovisninsslagen. Styrelsen ansvalff även ör den interna
kontroll siim den hedömer är nödvfudig för atl upprälta en
årsredr:visning som inte in*ehäller några väseniliga
I'elaktigheter. vare sig d*ssa bercr pi1 oegenrligheter eller
misstrg.

Vid upprättander ar. ånredovisningen ansvitrar st-\ relscn farr
bedömningen av löreningens t'ör-rnäga att lorlsätta
,-erksamheter. Den upplyser. n;f i.i air tillärpligr. onr
iiirhållanden som kån påverka törrnågan ätt f'ortsäria
vcrksunhcten och atf atlviinda antagandet om l'ortsatt drift.
Anugandet ort forr-{aii dritt tillämpäs dock inr,r om bes.lut har
tattats t:m att avveckla verksamheien.

Reuhornr ansyar
L{ina mål a.f afi uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvjda årsredovisningea som helhet inte innehåller några
r.äsfnlliga {blaktigheter, 

"-arc sig dessa beror på
osgenlligheter elle. ntisstag. och alt lämna *r-r
rcvisiansber"åttelse som innehäller mina ultalauden, Rimlig
säkeihel iir en hiig grad ar säkerhet, men är ingen garanti tiir

1 (2)

ätl en revisiill som ltförs enligt ISA och god revisionsse<i i
Sverige alltiLl kornmer an upptäcka en vssentlig feltkighet
om en sådan finns. Felaktigherer kan uppstå på grunr.l av
oegellllighekrr eller rilisstag och anses vara r.åsentiiga om de
enskilt eller tillsamn:ans rimligen kan iirväntas påvcrha de
ekonomiska beslut som användare tattar metl grurii i

årsredov i sn ingen.

§om del av en revision entigt ISA använder.jag pratessionrilt
omdörne ach har er profbssianelll skeptisk instållning untler
hela revisionen. Dessutom:

- ident illerar och hedömer.j ag riskerna fijl r,iisentliga
felaktigheter i årsrerlovisningen. !are sig riessa her.or pa
.)egentiighstr! eller l-risstag, irtibrrnir och ut{iir
granskningsätgärder bla:ril annat utifiån dessa risker uch
iuhiirntar reyisionsber,i: sonr rir tillräcklig:r *eh
ändaraalsenliga f'ör att uteöra e n grnnd ibr mina utalirnilen.
Risken lör ali inre upptäcka en r,äscnrlig lbl*ktighet rill tölir1
a\'oeqentlish.tcr iir högrc än fiir en våsenilig lelakrighet som
beror på misstag. etlersom oegenfligheter kan innefätra
ageran de r maskop i. iilrtalskning. av.siktiisa rte lämnanden.
illaktig inlbrmation eller åsidosättande av intern koirrroll.

- skatfarjag urie cn lörståelse:rr den tlel av liireningrls
interna kontroil som har berydelsc lcir min rer,ision l?ir a$
utforrna granskningsåigiirder som är lämpliga nied häns-vn till
omständighe.terna. rren inte ftir att uttala rrig om
efL:ktiviteten i Cen inrerna kontrollen_

- utvärderarjag iämplighetrn i de redovisningsprinciper sonr
används och rimiisheten i stvrelsens uppskattningar i
redof isningen och til lhtirandc upplvsnin gar_

- drariag sn slutsats ora lämplrgheten i afi styrclscn anr,åntler
alrlagandet o$) lilrtsart drili vid uppräffåndef ay
arsredtvisningen. Jag drar också en slutsats. nred grun,J i de
inhämtade revisionsbevisen. tlrn huruvida det linrs någrin
väsentlig osäkerhc.tsfakror som alser såda:ra hjinelelser ellcr
fiirhålliinden som kan ieda till betydande rvivel orn
iöreningens förmäga am fortsäfta verksani&eten. Orr: jag drar
slutsatsen arr der iinns en väsentlig osäkerhetsfaktor. rnåsfe
jag i revisionsberätrclsen ftista upprnärksarnheten på
upplysnin_zama i årsredovisningen om den väsentliga
nsäkerlrctslakrorn cllcr. om säilana upplrsnrngar iir
otiilmckligä. rnodil-icra uttalandet om årsredov isni n gen. M ina
slutsatser h;lseras p§ de revisionsbevis som iairiisttj.s iiam till
riatuniet för rer,isionsberätlelsen. Dork kan liamtiela
händelser eller lärhållanden giira att en för*ning inte iängre
kan f"onsiitra verksamheren

- utvårderar jag den övergripande presentulionen, strukturetl
och inneliållet i årsredovisningen, däribland *ppl1,:ningarna^
och om arsredovisningen återger de underiiggande
transaktionema och hände lserna på ett sfir xlm ger en
riittrisanric bild.

Jag rnåsle infr:rmera ri)-reisen om bland annat revisionens
planerade cmiätrning och inriktrring sanit {idpunkten Iör den,1

....-.
Seglora Fiber F:r,kononrisk ir-rrenine. t}g.nr 7f:96!:f 8?;i9
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Jag miisre också infbrmera oni betydelselirlla iakttagelser
§nrlljr revisiräen. d:jriblanLl r1e evenrucila bery<lande brister i
den ilterna kontrol len som -irig identi f"ierat.

Rapport om andra krav entigt lagar och andra
författningar

{ifittlsnden
tltöv'er min revision rv ärsredovisnilgen har.iag är.en utfä{
en revisirrl av stvrelscns fflrvaltning liir Seglora Fiber
Ekon*misk törening fiir räkenskapsårr:t l0l g samt &v
lörslagrt tili dispositioner beträf}änile löreningens vinst eller
lörlu*.

Jag tillstyker att loreningsstämman disponerar vinsten enligl
liirslag*t i jiir.;alrningsberätlclsen och beviliar srvrelsens
I edamfircr arrsr rirs iii het lör räkenskapsaret.

Gru*dför uttalcnden
Jag har utt'ön rer,'isionen *niiBt god r*visions:ee1 i sverige.
Mitt ansval enligt denna treskrivs niirmarc i avsnittci
&r:l,rsorns rzt.srcr. Jag är oberoencle i kldrållande rill
fiireningen eniigi god relisor.sscd i Sver.ige och har i övrigt
lu!lgjort mitr yrke:etiska ansvar enligt dessa krav.

Jag arrser att de revisitnsb*.isjag har inhänrtat år. tillräckliga
och iindarnålsenliga som grund för mina uttalandcn.

Sg're{*ns ansvnr
Det iiI st).relsen som hur ansvarei tör förslager till
dispositioner beträllande i'öreningens vinst cller lhrlust. Vid
fiirslag till uklelnins innelilrtar detta trland annat en
Lrediimnine av om ltdelningen är törsvarlig liled häns).n till
de 

_krav 
som fören i ngenr verk-qa m h etsart. onriättn in g och

lisker ställer pä storleken at löreningens cgna kapital.
konsolideringshehov. likritiilst osh stäjhiinq i övrigt.

Slyreisen aflsyårår for l-öreningrns organisation oclr
liirva! tni n gen av iilrer: ingen s an gs lägen heter. Defi a in neiä.ttar
trlan<t annar att lor!lopande bedöma fureningens ekonomiska
situalion och an tijlse ilt Jörcningens organisaiion är
uttbrmael så an bol.:fdringen. medelsliJrvaltningen och
löreningens ekonomiska atlg.eiägenheler i övrigr kontrrlleras
på ett betryggande sjtit.

Revisorns a»svnr
lVlitt rnål trelrät-fu1dc rcviririnen av i-örlaltningen^ och dårme,J
rniti ultalande om anslarsliihet, är att inhämta rcvisionsbeli!
i0r att med en rimlig grad at silkerhei kunna bedöma oni
niigon st-vrelseledanioi i någct väsentligt ai,seende:

- lbretagit nåHon årgärd eller glorr sig skyldig till nägon
llirsu nr mel se som karr t'öran leda ersät tn i n gssk,vltl ighr:t mot
fiireningen. eller

'pi något annal säti handlat i strid med lagen orr
ekanomiska floreningar. årsred*visningslagen eller stitdgarna.

S'{itt mäl beträil'ande revisionen av lorslaget till dispositioner
av fiireningens r.insteller föriust. och dä.mr.d rlin irtralande
orn ditta. är a1t med rirrrlig glad av säkerhet bedöma om
fi:rslaget är förenligt tned lågeil onr ekonomiska fcireningar.

Rimlig -räkerhet är en hög grad av säkerhex, men ingen
garar:ti liir afi ea revisii:n sont utfiirs ealigt god revisionsscrl i
Sverige alltid komnrer att upptäcka årsärder elier
örsunr me I ser srr n kan tijranl eri a ersätin i r:gssk1- 1 d i gh et mot
fiireniugerr. eller a1t ett liirslag till dispositiantr av
föreningens vinst eller förlust inte är iörenligl med lagrn om
ektlnr»niska fiiren in gar.

Sorn en del ar er r-evision enligt gad r*l.isionss*d i Sverige
använder_jag professione llt onrijöme rrch har en prol'essionellt
skeptisk irställning under h*la revisicn*r:. Crarrskni*gsn ar.,

fbn'altningen och ltirslaget till dispositiorer av ftreningcns
vinst eller tiirlLrst grundar sig fiämsl på revisicnen av'.

räkenskaperra. Vilka ri llkomman de gra*skniagsålgärder soft
utltir: baseras pä min protsssionella beriömning metl
urafurgspunkt i risk och väsentiighet. Ilet innehär afrjag
lokuserar granskningen på sädana åtgrirder" områden och
torirållani.kn sr:m iir v-iisrntliga ilir r.erksamhelen och diir
avsteg och ör.efiräileiser skulle ha särskild bet,r;iielse tiir
lbrerir:.gens sitrration. .iae gär igenorn oeir pri_ivar l.attarie
bes I Lrt. beslr.rtsunderlag. r,idtagna åtgärrler och andra
l-örhållarden som år relevanta för mitt urtalande oil.i
ansvarsliihet. Son under{ag lör miit urtåloncie ttm st}relsens
l?irslag riil dispositioner berrötTande ri,irunin-sens r insr ,:llcr
iörlust har.jae sranskåt orr lbrslagel iir fiirenligt rneil Iagcn
onr ekonomiska fiireningar.

1-lel6n § Luniiin

Äuktoriserad revisor

S*glcr* Fii,.rr l:)krr*itnrisk f*rening, Org ni ?fi+!?4-*q4g

y*i #ir,


