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Styrelsen för Resö Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2014.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÄNDAMÅL
Av föreningens stadgar framgår, att föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt
bredband för data- och telekommunikation, tjänster för deras nyttjande av anslutningen, samt
annan därmed förenlig verksamhet.
VERKSAMHET
Föreningen bildades i januari 2012 och under första verksamhetsåret låg huvudvikten på att
informera om fiberkommunikationens fördelar och att värva medlemmar till föreningen. Vid
föreningens första ordinarie föreningsstämma i april 2013 togs beslut att börja bygga ett eget
fiberoptiskt kommunikationsnät. Föreningen ansökte och erhöll bidrag till
kanalisationskostnaderna genom Landsbygdsprogrammet, som finansieras med medel från EU,
Jordbruksverket, Post- och Telestyrelsen och Länsstyrelsen. Efter upphandling av
totalentreprenör påbörjades under hösten 2013 grävningsarbetena på fastlandet och vid årsskiftet
2014 hade arbetena nått sundet mellan Galtö och Resö.
Under januari genomfördes två långa borrningar under havsbottnen, dels mellan fastlandet och
Galtö, dels mellan Galtö och Resö. Därigenom uppnåddes en mycket säkrare förläggning av
fiberkabeln än direkt på havsbottnen. Under våren fortsatte grävningsarbetena med god fart på
Resö, trots bitvis mycket besvärlig terräng. Parallellt blåstes fiber i de nedgrävda slangarna på
Galtö och fastlandet. I slutet av april var i princip hela nätet färdiggrävt och arbetet med att
ansluta medlemsfastigheterna forcerades. Fiber blåstes och svetsades i alla skåp för att
anslutningarna till varje fastighet skulle kunna förberedas.
Upphandling av kommunikationsoperatör gjordes under våren i samarbete med fyra av våra
grannföreningar. Valet föll på det Växjöbaserade företaget Net at Once, som rankades som det
mest prisvärda och förtroendeingivande. Ett femårsavtal tecknades och i maj kunde
medlemmarna hämta sina mediaomvandlare och TV-boxar för installation i det egna huset. Den
aktiva utrustningen i nodhusen installerades därefter under sommaren.
Trots en viss försening i slutskedet var det i juni äntligen dags att tända upp de första delarna av
nätet. Fastlandet och Galtö var igång den 24 juni, medan Resös nät tändes upp den 14 augusti. En
hel del återställningsarbeten och efterjusteringar skedde därefter, men den 19 november
slutbesiktigades nätet ur teknisk synvinkel utan anmärkning. Den 4 december följde
Länsstyrelsens noggranna slutgranskning och godkännande av vårt projekt, vilket åtföljdes av
beslut om full utbetalning av återstående bidragsmedel.
Efter nästan exakt 3 år var projektet i hamn, till en kostnad per medlemsfastighet uppgående till
12 500 kr, ett belopp som klart understeg vår maxgräns och sannolikt blir det lägsta som uppnås i
hela Tanum.
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Totalt har föreningen investerat 7 913 tkr i nätet. Bidrag har erhållits via Landsbygdsprogrammet
med 2 663 tkr, varför nettoinvesteringen blev 5 250 tkr. Investeringen kommer nu att skrivas av
under sin uppskattade livslängd, som försiktigtvis sätts till 30 år. Avskrivningar kommer att
påbörjas i januari 2015. Under 2014 har en tillfällig kredit upptagits i Swedbank för att förstärka
likviditeten under det mest intensiva byggnadsskedet.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten. Regelbundna byggmöten med
entreprenören har smidigt hanterat frågor som uppstått under resans gång och hållit
kostnadsutvecklingen under kontroll. Under hela byggprocessen har styrelsen lämnat fortlöpande
information till medlemmarna via föreningens hemsida. Vi har förstått att denna
informationskanal varit en värdefull källa för medlemmarna att hålla sig ajour med projektets
framåtskridande. Dessutom har tydliga installationsanvisningar och andra instruktioner i
bildform uppskattats.
Styrelsen vill framföra ett stort tack till samtliga medlemmar, som lojalt stöttat oss under hela
projekttiden. Vi är stolta och glada att kunna lämna över ett robust kommunikationsnät, som
kommer att utgöra en viktig del i vårt närområdes infrastruktur för många år framöver. Vi tackar
också vår entreprenör Empower, vars personal utfört ett högkvalitativt jobb, liksom vår
kontrakterade kommunikationsoperatör Net at Once, som levererar stabila nättjänster. Trots åska,
stormar och ett antal strömavbrott har fibernätet fungerat och levererat kontinuerligt sedan
starten. Ett tack också till Buars ryttarbod, som välvilligt upplät sina lokaler vid utlämningen av
hårdvaran och Samhällsföreningen Galtö-Resö, som även i år bistått med lokaler och måltider
vid våra arbetsmöten med bl.a. grannföreningar.
MEDLEMMAR
Vid 2014 års början hade föreningen 400 medlemmar. Under 2014 har ytterligare medlemmar
tillkommit och vid årsskiftet 2015 var antalet 450. Några ansökningar om efteranslutning har
därefter inkommit vilket kommer att öka medlemsantalet marginellt.
FRAMTID
Fiberprojektet kommer nu att övergå i en driftsfas, som primärt omfattar att förvalta och
underhålla nätet samt sköta föreningens administration och ekonomi. För dessa ändamål har
föreningen tecknat externa avtal. Diskussioner med Lantmäteriet pågår samtidigt för att juridiskt
säkra nätets framtida marktillgång.
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FLERÅRSÖVERSIKT
Resultat efter finansnetto
Soliditet (%)

1401-1412 1301-1312 1201 - 1212
-16 550
-72 076
11 723
98
82
99

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ANSAMLAD FÖRLUST
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten:
balanserad förlust
årets förlust

-60 352
-16 550
-76 902

behandlas så att
i ny räkning överföres

-76 902

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.
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140101
-141231

130101
-131231

644 171
40 100
684 271

0
40 200
40 200

- 466 259
- 149 845
- 72 489
- 688 593

0
- 82 076
- 43 288
- 125 364

- 4 322

- 85 164

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

2 041
- 14 269
- 16 550

13 088
0
- 72 076

Årets resultat

- 16 550

- 72 076

RESULTATRÄKNING

NOT

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

1
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NOT

141231

131231

2

5 250 061

0

3

0
5 250 061

1 763 915
1 763 915

5 250 061

1 763 915

137 602
83 604
466 323
687 529

0
407 346
259
407 605

1 720

1 697 853

689 249

2 105 458

5 939 310

3 869 373

5 629 200

3 227 700

- 60 352
- 16 550
- 76 902

11 723
- 72 076
- 60 353

5 552 298

3 167 347

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

4

Eget kapital

4

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
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NOT

141231

131231

5

254 789
20 147
70 207
31 605
10 264
387 012

0
0
275 614
268 606
157 806
702 026

5 939 310

3 869 373

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

NOTER
DEFINITIONER AV NYCKELTAL
Soliditet (%)
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
1 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
2014

2013

60 000
0
12 489
72 489

34 000
1 998
7 290
43 288

141231

131231

Ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 250 061
5 250 061

0
0

Utgående planenligt restvärde

5 250 061

0

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till styrelse
Löner och andra ersättningar till övriga anställda
Sociala kostnader

2 BYGGNADER OCH MARK
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3 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA
ANLÄGGNINGAR
141231

131231

0

1 763 915

4 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång
Ökning av insatskapital
Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Inbetalda Balanserat
insatser
resultat
3 227 700
11 723
2 401 500

Årets
resultat
- 72 076

- 72 076

72 076
- 16 550
- 16 550

5 629 200

- 60 353

5 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Beviljad kredit

141231

131231

2 000 000

0

Resö 2015-03-01

Martin Björkman

Hans Tobrand

Henrik Hübinette

Per Karlsson

Christer Westman
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