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Styrelsen för Resö Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

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 dataoch 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. Intresset var stort och vid 2012
års utgång hade 335 fastigheter tecknat medlemskap.
Under våren 2013 fortsatte medlemsvärvningen och vid föreningens första ordinarie föreningsstämma i
april togs beslut med stor majoritet att börja bygga ett eget fiberoptiskt kommunikationsnät. En maximal
kapitalinsats sattes till 15 000 kr och medlemmarna erbjöds teckna anslutningsavtal och att betala in en
första, större delinbetalning av kapitalinsatsen.
Föreningen, som genom tidig ansökan erhållit en gynnsam köplats, fick redan i mars beslut om 50 %
bidrag till kanalisationskostnaderna inom ramen för det s.k. Landsbygdsprogrammet, som finansieras med
medel från EU, Jordbruksverket, PTS och Länsstyrelsen.
Under våren vidtog ett intensivt upphandlingsskede gällande grävningsarbetena. Uppskattningsvis 35 km
skulle grävas och kabel läggas i många typer av terräng, under vägar och järnväg, under vattensund och
havsvikar och genom naturreservat och scoutanläggning. Upphandlingen resulterade i att föreningen
tecknade ett totalentreprenadavtal med Empower AB.
Vid årsskiftet hade föreningen investerat ca. 1,8 mkr i nätet, varav häften kommer att återfås i form av
bidrag. Medlemmarna insatta kapital var drygt 3,2 mkr och likviditeten god.
Tillsammans med flera av våra systerföreningar i Tanum upphandlades även kommunikationsoperatör,
d.v.s. leverantören av tjänsterna i nätet - bredband, telefoni och TV - och samtliga valde Växjöföretaget
Net-at-Once, som erbjöd snabbaste bredbandet, bästa TV-utbudet och mest gynnsamma villkoren till lägsta
priset.
Alla markägare som berördes av den planerade grävningen kontaktades och ombads teckna ett
markägaravtal, som byggde på samma ideella grund som föreningens övriga verksamhet. En majoritet av
markägarna har välvilligt och kostnadsfritt upplåtit sin mark för projektets genomförande för vilket
styrelsen tackar. Några större markägare vägrade dock att acceptera de erbjudna standardavtalen vilket
medförde tidskrävande och tålamodsprövande förhandlingar.
I augusti påbörjades grävningsarbetena på Östholmen och fortsatte sedan med övriga fastlandet, Björnäs,
Långekärr, Buar och Kragenäs. Vid årets slut hade grävskoporna nått över Galtö och efter nyår har
arbetena fortsatt in på Resö.
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Då vädrets makter stått oss bi och vi sluppit vinteravbrott beräknas projektet kunna slutföras och nätet
tändas upp som planerat till sommaren 2014.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 protokollförda möten. Tillsammans med entreprenören har
regelbundna byggmöten hållits för att säkerställa att entreprenaden löper enligt tidplan och budget och att
lösa uppkomna frågor under arbetets gång. Samarbetet med entreprenören har fortlöpt friktionsfritt och
styrelsen är nöjd med det utförda arbetet så långt.
Styrelsen har fortlöpande informerat sina medlemmar om projektets fortskridande på föreningens hemsida
www.resofiber.se. Hemsidan har uppskattats mycket och även blivit en förebild för flera andra föreningar,
som lånat information eller länkat till vår hemsida.
Styrelsen har vid ett flertal tillfällen stått värd för informations- och samverkansträffar med
systerföreningar i Tanum vilka befunnit sig i motsvarande situation. Föreningen har även under detta år
erhållit värdefullt stöd av Samhällsföreningen Resö-Galtö med lokaliteter och måltider.

MEDLEMMAR
Vid 2013 års början hade föreningen 335 medlemmar. Efter årsstämman i april inbjöds alla att teckna
anslutningsavtal och betala in ytterligare insatskapital för att bygga nätet. 50 medlemmar har därvid avböjt
att gå vidare med sitt medlemskap medan 115 nya medlemmar tillkommit. Vid årets utgång hade
föreningen 400 medlemmar. Under 2014 har ytterligare medlemmar tillkommit.

FRAMTID
Under 2014 kommer investeringen att slutföras sedan fiberkabel blåsts och anslutits till alla de
medlemsfastigheter som önskat direkt anslutning. Prognoserna tyder på att vi kommer att kunna
slutredovisa en totalkostnad per medlem som klart understiger den uppsatta maxkostnaden om 15 000 kr.
Vår förhoppning är att medlemmarna kommer att vara nöjda med sin framsynta investering i denna viktiga
infrastruktursatsning för både samhällets och den enskildes gagn.
I och med att nätet nu tas i drift kommer fokus ändras från byggnads- till driftsfrågor. Styrelsen befarar att
det kan bli svårt att lokalt engagera kunniga och intresserade ideella krafter för ett så stort och ansvarsfullt
åtagande som ett fibernät utgör i bygdens framtida infrastruktur. Då våra grannföreningar brottas med
samma problem är det därför naturligt att vi söker samverkansformer och försöker bilda en övergripande
organisation som på ett professionellt sätt kan sköta drift och underhåll av våra nät. Vi avser också ta
kontakt med Tanums kommun som ursprungligen initierade och uppmuntrade oss att starta fiberprojektet
för att se vilken hjälp vi kan påräkna från deras sida.
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FLERÅRSÖVERSIKT
Resultat efter finansnetto
Soliditet (%)

131231

121231

-72 076
82

11 723
99

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

11 723
-72 076
-60 353

behandlas så att
i ny räkning överföres

-60 353

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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130101
-131231

120101
-121231

40 200
40 200

34 600
34 600

- 82 076
- 43 288
- 125 364

- 22 877
0
- 22 877

Rörelseresultat

- 85 164

11 723

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

13 088
- 72 076

0
11 723

Årets resultat

- 72 076

11 723

RESULTATRÄKNING

NOT

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

1
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NOT

131231

121231

1 763 915
1 763 915

0
0

1 763 915

0

407 346
259
407 605

3 588
259
3 847

Kassa och bank

1 697 853

41 626

Summa omsättningstillgångar

2 105 458

45 473

SUMMA TILLGÅNGAR

3 869 373

45 473

3 227 700

33 500

11 723
- 72 076
- 60 353

0
11 723
11 723

3 167 347

45 223

275 614
268 606
157 806
702 026

0
250
0
250

3 869 373

45 473

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

2

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

3

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOT

131231

121231

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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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
Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till styrelse
Löner och andra ersättningar till övriga anställda
Arbetsgivaravgift arvoden

2013

2012

34 000
1 998
7 290
43 288

0
0
0
0

2 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA
ANLÄGGNINGAR

Grävning och plöjning
Asfalt, bärlager, fyllning
Klamring, tryckning, borrning
Slang, markeringsnät
Skåp
Inmätning, röjning m.m.
Projektering, skarvschema, konsultkostn.
Övrigt / oförutsett, stödberättigat

131231

121231

1 016 380
94 830
92 700
314 100
63 000
18 280
57 254
7 371
1 763 915

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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3 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

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

Inbetalda
insatser
33 500
3 194 200

Balanserat
resultat

Årets
resultat
11 723

11 723

- 11 723
- 72 076
- 72 076

3 227 700

11 723
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