
Arsredovisning

Seglora Fiber Ekonomisk ftirening

fiir

769624-0949

Raikenskapsaret

2021



Seglora Fiber Ekonomisk fdrening
Org.nr 769624-0949

Flerirsdversikt (Tkr)
Nettooms,ittning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

I (7)

Styrelsen fdr Seglora Fiber Ekonomisk f6rening ffir hiirmed avge trsredovisning fbr riikenskapsiret 2021.

Arsredovisningen ,k upprattad i svenska konor, SEK. Om inte annat siirskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser {itregiende ir.

Ftirvaltningsberiittelse

Verksamheten

A llmiint om verksomheten

Foreningens uppgift 2ir att underhilla fibemiitverket och tillhandahilla medlemmama niitanslutning
genom hogkvalitativt bredband-

Fiireningen har sift sate i Boras kommun.

Viisentligt hdndelser under rdkens kapsdret

Verksamhetsberaftelsen och vdsentliga hiindelser under iret redovisas i separat bilaga till denna
irsredovisning.

Medlemsinformation

Vid riikenskapsarets utgeng har foreningen 306 (304) medlemmar.
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Seglora Fiber Ekonomisk lorening
Org.r 769624-4949

Ftirf,ndring av eget kapital

Belopp vid arets ingang
F6riindring
medlemsinsatser
Resultatdisposition enligt
Itireningsstiimma
Arets resultat
Belopp vid irets utging

Mcdlems

illsatsor

6 475 t30

25 000

6 s00 130

Belanscret

resultet

646 259

-88 557

557 702

Ares
res ltat

-88 557

2 (7)

Tot lr

7 032 832

25 000

0
136 786

7 194 618

88 557

136 786
136 786

Ftirslag till vinstdisposition
Styrelsen lbreslAr att till fiirfogande stiende vinshnedel (kronor):

balanserad vinst
a,rets vinst

s57 702

t 36 786

694 488

disponeras si att
i ny riikning dverfdres 694 488

694 488

Fdreningens resultat och stiillning i Ovrigt framgir av efterftiljande resultat- och balansriikning med noter.
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Seglora Fiber Ekonomisk f0rening
Org.nr 7 69624-0949

Resultatr?ikning

R6relseintiikter, lagerliiriindringar m. m,
Nettoomsettning
Ovriga r6relseint?ikter
Summa r6relseintiikter, lagerfiirendringar m,m.

R6relsekostnader
Rivaror och {tirn6denheter
Ovriga extema kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrirmingar av materiella och immateriella
anliiggningstillgangar
Summa rdrelsekostnader
Rdrelseresultat

Finansiella poster
R2intekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
R€sultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
F6riindring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
Resultat fiire skatt

Skatter
Skatt pa erets resultat
Arets resultat

Not
I

2021-01-01
-2021-12-31

| 152 761
57 200

1209961

-554 308
-264 720

0

-295 268
-l tt4 296

95 665

-82
-82

95 583

55 000
55 000

150 583

-t3 797
136 786

3 (7)

202(L01-01

-2020-12-31

| 232093
57 000

I 2E9 093

-62't 992
442261
-22042

-291 |5
-t 377 4t0

-88 3r7

-240

-240
-88 557

0
0

-88 557

0
-88 557
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Seglora Fiber Ekonomisk f<irening
Org.nr 769624-0949

Balansriikning

TILLGANGAR

Anliiggningstillgringar

M alerie I la a n lilggningsti I lg d nga r
Byggnader och mark
Summa materiella anliggningstillgingar

Summa anliggningstillgingar

Omsiittningstillgingar

Ko rtfi st ig a for d ri n g a r
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intikter
Summa kortfristiga fordrin gar

Kassa och ban*
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsiittningstillgringar

SUMMA TILLGANGAR

4 (7)

2021-12:il 2020-12-3tNot
I

2 5 640 136

5 640 136

4 640
0

135 223
139 863

I 751 995

I 751 995
l 891 8s8

5 917 909
5 917 909

3 695
34 461

133 848
1720iJ4

1482232
1482232
t 6s4 236

5 640 136 5 917 909

7 531 994 7 512 145
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Seglora Fiber Ekonomisk forening
Org.t 769624-4949

Balansrlikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet ega kapital
Medlemsinsatser
Summa bundet eget kapital

Fitt ega kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
Fctrskott frfln kunder
Leverantdrsskulder
Skatte skulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fiirutbetalda inEikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 (7)

2021-12-31 2020-r2-31Not
I

6 500 130

6 s00 130

557 702
136 786
694 488

7 t94 618

32 000
32 000

4 873
3 750

t3 797
23 788

259 168

305 376

6 475 t30
6 47s 130

646 258
-88 557

551 701
7 032 831

87 000
87 000

2 627
11855
2t 395
21500

394 937

452 314

7 531994 7 372 145
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Seglora Fiber Ekonomisk ftirening
Org.nr 769624-0949

M ate ri e lla anlilggn ingstil lgd n gar
Fiberanliiggning

6 (1)

Noter

Not I Redovisningsprinciper

Allminna upplysningar
Arsredovisningen er upprtittad i enlighet med e$redovisningslagen och Bokf<iringsniimndens allmiinna
rad (BFNAR 2016: l0) om i,rsredovisning i mindre ftiretag.

Anlii ggn in gstillgin gar
Tilliimpade avskivningstider:

25 6r

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsaftning
Riirelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt int?iktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella inttikter och kostnader men ftire bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag ftr uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Seglora Fiber Ekonomisk forening
Org.t 769624-0949

Not 2 Fiberanliggning

lngiende anskaffningsviirden
Inkdp
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

lngiende avskivningar
Arets avskivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat viirde

Seglora2022-$\- l{

2021-12-31 2020-12-3t

7 (7)

'7 37 t 533
t7 494

7 389 027

-t 453 623
-295 268

-l 748 891

7 071 780
299 7s3

7 371 533

-l 162 508

-291 tt5
-l 4s3 623

5 9r7 910

1Ll/14/ u

5 640 136

\I\+*,\*,\
Henrik Holst
Ordforande

Urban Westedund

Michael Wiklund

i ,/, ru|",r/. Wrl/ {
James Ericsson

undgren

Min revisionsbertittelse har liimnats 2022- I ( - J,f

t{l,ttla itu,a,r,,
HeIeX S Lundin'
Aul<tori serad revisor



REVISION AB
\\

It T,\' I S I ON S I} F, RIiTTE I -SE

Till ftireningsstiimman i Seglora Fiber
Ekonomisk ftirening
Org.nr 769624-0949

Rapport om lrsredovisningen

Aflohnden
Jag har utt n en revision av arsredovisningen lbr Seglora
Fibcr Ekonomisk ftirening fiir riikenskapseret 2021.
l-inligt min upplattning har arsredo!isningen upprenals i

enlighet mcd drsredovisningslagen och ger en i alla
viisentliga avsccnden riirw*isande bild av ldreningens
finansiella stallning per den 3 | december 2021 och av dess
llnansiclla resultat tiir aret enligt arsredovisningslagen.
Fdrvaltningsberattelsen Zir fttrenlig med arsredo!isningens
tivriga delar.

Jag lillsl),rkcr ditrtitr all tireningssdmman ldstslitllcr
rcsultatrlikningcn och balansriikningcn tiir fiircningcn

Grundfdt uttalondel
Jag har utliin revisionen enlip:t International Standards on
Audiling (lSA) och god revisionssed i Srerigc. Mitt ansvar
!'nligl dessa standarder beskri\s nzirmare i avsniltet Rel lsorr,.r
cr.rld/. Jag ar obcrocnde i ftirhallande till liireningen enligt
god rer isorsscd i Sverige och har i tivrigt fullgion mitt
) rkcsetiska ansvar enligt dessa krar.
Jag anscr alt de rcvisionsbevis jag har inhamlat ar tillrackliga
och andamilsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Styrelsens ansvqt
I)et er stlrelsen som har ansvarct tiir aft Arsrcdo!isning
upprattas och all den ger en rAtNisandc bild cnligt
drsredovisningslagen. Styrclscn ansvarar avcn ldr den intema
kontroll som den bedttmer iir nddvandig fttr att upprdtta cn
arsrcdovisninS som inte innehaller nagra vAscntliga
lclaktighctcr. vare sig dessa beror par oegenllighelcr ellcr
misstag.

Vid upprathndet al arsredovisningen ansvarar st)'relsen riir
bcddmningen a! ftireningens ftirmaga afl lbnsAfla
verksamheten. Den uppl]'ser. nzir sa ii. till?impligt. om
Itirhdllandcn som kan paverka tirrmagan att lb(sttta
\erksamhcten och att anviinda antagandet om lbnsalt drift.
Antagandcl om lbrtsatt drift tillampas dock inte om heslut har
tattats om att avveckla verksamhcten.

Revisorns ansrar
Mina mal ar att uppna en rimlig grad av sdkerhet om
huruvida Arsredovisningen som helhet intc innchallcr nAgra
vesentliga lclaktigheter. vare sig dessa beror p{
oegcntligheler eller misstag. och atl lamna en

revisionsberattclsc som innehaller mina uttalanden. Rimlig
sllerhet ar en hdg grad av saikerhel. men ?ir ingcn garanti tlrr
att cn rerision y.)m utliirs enligt ISA och god revisionssed i

S!crigc alltid kommer att upptacka en \asentlig ftlaktighet
om en sadan finns. Felalitigheter kan uppsta pd grund a\
ocgcntliBheter eller misstag och anses vara viisentliga om dc
enskilt eller tillsammans rimligen kan fttn antas pa!erka de

ckonomiska beslut som anv,indare l'attar med grund i

drsredovisningcn.

I (l)

Som del a! en .e!ision cnligt IsA an!iinder.iae prolassionelll
omddme och har cn prol'cssionelll skeptisk installning under
hela rerisioncn I)tssrlom:

- idcntitierar och beddnrcr.iag riskema fitr vaisentliga
felalitigheter i arsredor isningen. vare sig dessa bcror pa

oegentligheter eller misstag. utlbrmar och utttr
granskningsatgarder bland annat utifian dessa risker och
inhamtar revisionsbe!is som ar tillrackliga och
Zindarnalsenliga tlir att utgiira cn grund fttr mina uttalanden.
Risken fbr alr inte upptacka cn vtlscndig l'elakighet till titlid
av oegentligheter dr hdgrc An tiir en vlisentlig felaktighet som
beror pd misstag. etiersom oegentligheler kan innelhtta
agerande i maskopi. Iiirlalskning. avsiktliga utel:imnandcn.
felaktig inlbrmalion cllcr dsidosalttande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en liirslaelsc av dcn del av fiireningens
intema kontroll som har betldelse liir min revision flir att
uttbrma granskningsatgardcr som iir lempliga med hans) n till
omstandigh('tcm!t mcn inre Iiir afl ullala mig om
clllktivileten i dcn intcma kontrollen.

- ut\ iirderar.iag liimplighcten i de redo r isn ingsprinciper som
anviinds och rimlighetcn i stlrelscns uppskanningar i
redovisningen och tillhdrandc uppll sningar.

- drarjag en slutsats om laimplighclcn i att sq'rclsen anvAnder
antagandcl om lb(satt drili ! id uppraltandct a!
ersredovisningcn. Jirg drdr ocksa cn slutsats. med grund i de
inhamtade re!isionshcriscn. orn huruvida det finns ntgon
vasentlig osakerhetsfaklor sonr avser sddana handelser ellcr
ldrhdllanden som kan lcda till bctl'dandc n ir el om
ftireningens lhrmaga all Ii)nsiilta vcrksamheten. Om.iag drar
slulsatsen att det tlnns en \ai\cntlig osakcrhctsfaLtor. maste

.iag i re\ isionsbcratl!'lscn lisla uppmarksamheten pa

uppl) sningama i arsrcdo\ isningen om den vasenlliga
osaikcrhcrsliktom .llcr. (!rn :aJana uppl):ningar :ir
otillrackliga. modiliera uttalandct om arsredo\ isningen. Mina
slulsatser basgras pa de rc\ isi()nsbe\ is som inhamks liam till
datumct ttir rc\ isionsbcriltclscn. Dock kan liamtida
handelser ellcr ttrhallanden giira att en liirening inte langrc
kan fbnsiitta vcrksanhct.n.

- ut\'Ardcrar iag dcn at!crgripandc presentationen. struklurcn
och innchall!'1 i iirsrcdo\ isninScn. diiriblarld upplJ sningarnil.
och om arsrcdo\'isningcn llcrgcr dc undcrliggandc
transaktionerna och hiindclscrna pa clt satt som ger en
ratt\ isandc bild.

Jag maste informcra stlrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning saml tidpunkten lltr den.
Jag mastc ocksa intbrmera om betldelsefulla ialinagelser
under revisionen. daribland de eventuella betydande brister i
den intema kontrollen som iag identifierat 

{1,

Scglora Irihcr llkonomisk liircning. Org.nr 769624-0949



REVISION AB

\\

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
ftirfattningar

Uflalqfiden
Uttjver min revision a! iirsrcdovisningen har.iag aiven utliirt
en re!ision av stlrelsens tirrvaltning Iiir Seglora Fiber
Ekonomisk llirening tiir riikenskapsdret 2021 sant av

mrslaget till dispositioner belrafihnde tijreningens vinst eller
lbrlust.

Jag tillstyrker an fiircningsstamman disponerar vinslen enligt
Iitrslagct i tiirvaltningsberallelsen och beviljar sqrelsens
ledamdter ansvarsfrihet fijr rakenskapsaret.

Grundtir uttalanden
Jag har utliirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Milt ans\ ar enligt denna he\Lrir s nalmare i a\ sninel
Retisorns ansvar. Jag Zir obcrocnde i tiirhAllande till
t'iireningen enligt god rcvisorssed i Sverige och har i ttvrigt
fullgiort mitt yrkesetiska arsvar enligt dessa krar.
Jag anser att de revisionsbevis.jag har inhiimtat ar tillriickliga
och andamelsenliga som grund liir mina uttalanden.

Sllrelsens ansrar
Det iir stlrelsen som har ansvaret liir tiirslaget till
dispositioner bcratlande f0reningens vinsl eller liirlust. Vid
litrslag till utdclning innefallar detta bland annat cn
beddmning av om uldelningcn Ar fiirsvarlig med hansln till
de krav som ldreningcns verksamhetsa(. omfattning och
risker slaller pal storleken av lijreningens egna kapital.
konsolideringshehov- likviditct och st?illning i itvrigt.

Styrclsen ansvarar ltr fijreningens organisation och
ftrvaltningen av ltjreningens angelagenheter. Dena innefattar
bland annat aft tbnliipande beddma liireningens ekonomiska
situation och att tillse att ldreningens orgailisation ar
utfbrmad sd att boklijringen. nredclslbn altningen och
liircningens ekonomiska angelagenheter i dvrigt kontrolleras
pa ett betryggande satt.

Rerisoms ansvar
Mitt mAl b!'trat'ande revisionen av ldnallningcn. och darmed
mitt uttalande om ansrarsfiihet. :ir att inhamta revisionsbevis
Iiir att med cn rimlig grad av sakerhet kunna bedajma om
nagon st)relseledamot i nagol viisentligt avsecnde:
- Iiiretagit nagon atgiird eller gion sig sli!ldig till nagon
lijrsummelse som kan liiranleda ersaftninSsskyldighet mol
tiireningen. eller
- pil negot annat satt handlat i strid med lagen om
ckonomiska lbreningar. arsredovisningslagen eller stadgama.

Mitt mal beffafl'ande revisionen av litrslagel lill dispositioner
av ltireningens vinsl eller fiirlust. och darmed mitt uttalande
om detta. iir att med rimlig grad av siikerhet heddma om
tiirslaget iir lijrenligr med lagcn om ekonomiska tiireningar.

) (2)

Rimlig sakcrhct ar cn htig grad av s:ikerhet- mcn ingen
garanti lbr att en rerision som uttitrs enligt god relisionsscd i

Sverige alltid kommer att upptacka Atgarder cllcr
lij.summelser som kan fiiranlcda ersAnningsskyldighet mol
lijrcningcn. cllLr att cll liirsldE lillJi.nosilioncr a\
fiircningcns !inst eller fijrlusl inte ar liircnligt med lagen om
ekonomiska l'dreningar.

Som en dcl av en revision enligt god revisionsscd i Sverige
anvilndcrjag prof'essionellt omddme och har cn prolessioncllt
skeptisk inslallning undcr hcla rcvisionen. Granskningen ar
ftirvaltningcn och fijrsiaget till dispositioncr av tiireningens
! insl (ll(r tijrlu:r grunLlar sig li:imst pa r(\ isioncn a\
rakenskaperna. vilka lillkommande granskningsatgarder som

utl'drs baseras pii min prol'essionella beddmning med

utgdngspunkl i risk och vasentlighct. Det innebzir atl.iag
tbkuserar granskningen pa sirdana atgarder. omraden och

itirhdllanden som ar !asentliga f'dr vcrksamheten och dar
avsteg och dvertradelser skullc ha stirskild beqdelse litr
ttjreningens situation. Jag gar igenom och prdvar lattade
beslut. beslutsunderlag- vidtagna atgarder och andra
fiirhtillanden som ar rele!anta tiir mitt uttalande om
ansvarsfrihel. Som underlag lfir mitt uttalande om sryrelscns
Itirslag till dispositioner betraflhnde ltireningens vinst eller
fiirlust har.iag granskat om liirslaget iir ltjrenligt med lagen

om ekonomiska fijrcningar.

Hallingsi6 den 25 april 2022

#W*Mu,tl^t
Auktoriserad re! isor

Scglora Fiber Ekonomisk liircning. Org.nr 769624-0919



Seglora fiberförening Verksamhetsberättelse 2021 (Bilaga 1) 

  
Verksamhetsperiod 2021-01-01 -- 2021-12-31  

Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 2021:  

 

Följande styrelse har under året varit verksamma i föreningen:  

 

Ledamöter:  

Henrik Holst   (1 år)  Ordförande 

Urban Westlund  (2 år)  Kassör 

James Ericsson  (1 år)  Sekreterare 

Mikael Wiklund  (1 år)  

Ulf Lundgren  (1 år) 

 

Suppleanter:  

Vincent Johansson (1 år)  

Hans Wettergren  (1 år)  

Robin Alexandersson (1 år) 

 

Lars-Peter Gunnarsson (1 år) Valberedning 

 

Styrelsen har haft 1 protokollfört möte under året p.g.a. pandemin.  

 

Seglora fiberförening hade vid årsskiftet 306st fiberanslutningar.  

 

Väsentliga händelser under året:  

 

Föreningen har gjort 2st nya anslutningar under 2021. Vi börjar känna av att få eller inga 

lediga fiberpar finns kvar i fiberstammen på vissa områden. Det kommer att krävas större 

insatser som följd om antalet medlemmar successivt skall kunna utökas.  

 

Under året har några brott skett på fiberkabeln, men vilka snabbt har åtgärdats igen. 

Det sker allt fler utmärkningar av vår fiber via Ledningskollen än tidigare år. 

 

Inventering/kontroll av samtliga fiberskåp av leverantören Link to Link utfördes där vi tyvärr 

såg att en stor andel av skåpen visade på brister av tidigare utförd installation och därmed 

krävde vidare handpåläggning. Vi har nu en fullskalig dokumentation på alla fiberskåp med 

bilder med tillhörande kommentarer. 

Under året åtgärdades även en långvarig störning som gett intermittenta fel på en 

fibersträcka där framför allt hastigheten och stabiliteten på fibern påverkades. Detta var ett 

omfattande arbete, men störningarna för våra medlemmar minskades genom ett bra 

samarbete mellan entreprenör, Netatonce och Seglora fiber där bl.a. trafiken omdirigerades.  

 

Webbplatsen flyttades från webbhotellet Internet.se till One.com och minskade därmed 

kostnaderna med ca: 90%. 

Styrelsen och framför allt kassören fortsätter att lägga tid på att ”jaga” medlemmar som inte 

betalar fiberföreningens fakturor i tid. 
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