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Styrelsen for Seglora Fiber Ekonomisk förening fär härmed avge årsredovisning fbr räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser ftiregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmiint o m ver ks amh ete n

Föreningens uppgift är att underhålla fibernätverket och tillhandahålla medlemmarna nätanslutning
genom hOgkvalitativt bredband.

Föreningen har sitt säte i Borås kommun.

Viis entliga höndels er un de r rii ke nskap s året

Verksamhetsberättelsen och väsentliga händelser under året redovisas i separat bilaga till denna
årsredovisning.

Medlemsinformation

Vid räkenskapsårets utgång har foreningen2gS (287) medlemmar.

FlerårSöversikt (Tkr) 20tg 2018 ZOLT 2016
Nettoomsättning 1376 1239 I 084 1 091
Resultat efter finansiella poster 13 1 104 1 1 1 0
Soliditet (%) 95 94 95 95
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Förändring av eget kapital
Medlems Balanserat Årets ! Totalt

insatser resultat resultat

Belopp vid årets ingång 6261 830 487 860 Bo 757 6830 447
Förändring
medlemsinsatser 103 300 103 300
Resultatdisposition enligt
ftireningsstämma 80 757 -80 757 0
Årets resultat 77 641 77 641
Belopp vid årets utgång 6 365 130 568 617 77 64t 7 011 388

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen ftireslår att till forfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 568 617
årets vinst 77 641

6462s8

disponeras så att
i ny räkning överfores 646 258

646 258

Föreningens resultat och ställning i övri$ framgår av efterfoljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning

Rörelseintäkter, lagerftirändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintiikter
Summa rörelseintäkter, lagerftirändringar m.m.

Rörelsekostnader
Råvaror och flornödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter {inansiella poster

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
Resultat fiire skatt

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not
1

2019-01-01
-2019-t2-31

1 37s 833

56 100
1 431 933
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2018-01-01
-2018-12-31

I 239 431

s6 000
I 295 431

-755 802
-25t 516

-14 725

-278 782
-1 300 825

131 108

_1')

-72
131 036

-32 000

-32 000
99 036

-2t 395
77 64t

-770 455
-144 086

-388

-276 794
-t t9t 723

103 708

4a-./.)

-23
103 685

0

0

103 685

-22928
80 757
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

M at e ri e I I a anl ii g g n ing st ill g ån g a r
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Ko rtfrist ig a for dr in g ar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kussa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not
1

2019-12-31

5 909 271
5 909 271

5 909 27t

60 577
I 959

t8t 266
243 802

I 306 567

I 306 567
I 550 369

7 459 640
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2018-12-31

6 047 916
6 047 916

6 047 916

t6 523
166

180 588
197 277

I 034 599
1 034 599
I 231 876

7 279 792

2
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Balansräkning

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

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not
1

2019-12-31

6 365 t30
6 365 130

568 617

77 641
646 258

7 011 388

87 000
87 000

7 459 640

s (7)

2018-12-3r

6 26t 830
6 261 830

487 860
80 757

568 617

6 830 447

55 000
55 000

n 583
676

2s 484
30 6s7

325 945
394 345

7 279 792

I 663
500

44 323

0

314 766

361252
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Noter
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Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokftiringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre fiiretag.

Anläggnin gstillgån gar
Tillämpade avskrivningstider:

M at eriella anlöig gning stillgång ar
Fiberanläggning 25 är

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudinttikter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men fijre bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag frr uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Not 2 Fiberanläggning

Ingående anskaffiringsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Seglora 2020-03-31
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Henrik Holst
Ordförande
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undgren

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-

Helen S Lundin
Auktoriserad revisor
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2019-12-31

6 931 642
140 138

7 071780

-883 726

-278 782
-1 162 508

5 909 272

20t8-12-31

6 902 394
29 248

6 931 642

-606 932
-276 794

-883 726

6 047 916
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Michael Wiklund
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Seglora Fiber Ekonomisk ftirening

Till revisor Hel6n S Lundin

Detta uttalande lämnas i anslutning till din revision av Seglora Fiber Ekonomisk ftirenings finansiella
rapporter for det räkenskapsår som slutade 2019-12-31 som syftar till att du ska ge uttryck ftir din
uppfattning om huruvida de finansiella rapporternai alla väsentliga avseenden ger en rätfvisande bild
enligt årsredovisningslagen.
Vi bekräftar ftljande [utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, efter att ha giort sådana forfrågningar
som vi har ansett vara nödvändiga for att på ett lämpligt sätt informera oss själva].

Finansiella rapporter
1. Vi har tagitvärt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt villkoren ft)r

revisionsuppdraget daterat 2019-01-07 särskilt att de finansiella rapporterna ger en rätlvisande bild
enligt årsredovisningslagen.

2. Betydelsefulla antaganden som vi har använt ftir att göra uppskattningar i redovisningen [, däribland
sådana som beräknas till verkligt värde,] är rimliga.

3. Närståenderelationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och upplysningar har lämnats
enligt årsredovisningslagen.

4. För alla händelser efter datumet för de finansiella rapporterna som enligt årsredovisningslagen kräver
justeringar eller att upplysningar lämnas har justeringar gjorts eller upplysningar lämnats.

Lämnad information
1. Vi har lorsett dig med:

- tillgång till all information som vi har kännedom om och som iir relevant for upprättandet av de
finansiella rapporterna, t.ex. bokforing, dokumentation och annat.

- ltterligare information som du har beg?irt av oss ftir revisionens syfte.
- obegränsad tillgång till personer inom företaget som du har bedömt att det är nödvändigt att

inhämta revisionsbevis från.
2. Alla transaktioner har bokfijrts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella rapporterna.
3. Vi har upplyst dig om resultaten av vår bedömning av risken ft)r att de finansiella rapporterna kan

innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.
4. Vi har upplyst dig om all information som rör oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi

känner till och som påverkar ft)retaget och inbegriper
- foretagsledningen,
- anställda som har viktiga roller inom den interna kontrollen, eller
- andra personer

när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna.
5. Vi har lämnat all information till dig om påstådda oegentligheter, eller misstänkta oegentligheter, med

inverkan på foretagets finansiella rapporter, som vi har fått kännedom om genom anställda, tidigare
anställda, analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra.

6. Vi har upplyst dig om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar och andra
författningar vars effekter ska beaktas när finansiella rapporter upprättas.

7. Vi har upplyst dig om vilka foretagets närstående är och om alla närståenderelationer och
närståendetran§aktioner som vi känner till.

8. Vi har lämnat all information till dig om vem/vilka som biträder ft)retaget med redovisnings- och
rådgivningstjänster enligt Uppdragsavtalet for att undvika att revisionen utftirs i strid mot gällande
lagstiftning och god revisorssed.

rban W
ordförande , ledamot ledamot


