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Förlagsinsatser 

Föreningen har inga förlagsinsatser utan endast medlemsinsatser. 
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Långelanda Fiber Ekonomisk förening 

Org.nr. 769626-2216 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bygga ett 

fibernätverk och när det är klart tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bland annat data- och 

telekommunikation. 

Företagets säte är Orust 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under 2020 har arbetet med kanalisation och fiberblåsning slutförts. Samförläggningen med el 

färdigställdes under våren och resterande medlemmar, kopplades in. Ett fåtal efteranmälda medlemmar 

kopplas in våren 2021. Vi räknar med att det ansluter fler medlemmar i framtiden, vid t ex ägarbyte. 

Årsmötet 2020 flyttades fram, för att kunna ge möjlighet för alla medlemmar att deltaga på plats, men det 

blev ingen lättnad i mötesrestriktionerna. Stämman genomfördes den 17 nov 2020, där mötesdeltagarna 

fick göra en förhandsanmälan. Stämman sändes ut på nätet och var öppen att lyssna på. 

Styrelse fram till stämman 2021 har varit, 

Ordförande / Frank Fredrikson, vice ordförande / Öystein Andersen, sekreterare /Eva-Lotta Westergren, 

Kassör /Aslak Jensen, övriga / Joakim Swedberg, Henrik Glans, Annika Hansson, Ersättare / Ylva Anding, 

Roger Mollde.n. Adjungerad Kristoffer Nyren. Styrelsen har hållit 4 protokollförda sammanträden under 

2020. 

Under året har något styrelsearvode ej utbetalats, beräknas att nyttjas gemensamt vid tillfälle längre fram. 

På vår hemsida har löpande lagts ut information. Nyhetsbrev har skickats ut via mejl. Till de medlemmar 

som inte har mejl har information sänts via vanlig post. 

Vårt fibernät har visat sig både snabbt och stabilt med få problem. Under hösten gjorde Zitius/Telia en 

uppgradering av sin plattform. Vi är glada att vid skrivandet av berättelsen, har alla som önskat fått 

fiberuppkoppling. 

Föreningen har under året omklassificerat fibernätet från markanläggning till markinventarie. 

Medlemsinformation 

Medlemmar som skrivit avtal ökade under året med 6st, till 598 medlemmar (f g år 592 medlemmar) 

Medlemsårsavgiften har varit 200kr. 



Långelanda Fiber Ekonomisk förening 

Org.nr. 769626-2216 

Flerårsöversikt 

 

2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 1 791 730 994 349 116 900 113 400 

Resultat efter finansiella poster 17 602 54 961 3 972 83 564 

Soliditet (%) 75,20 72,60 77,50 82,90 

Definitioner av nyckeltal, se noter 

Förändringar i eget kapital 

     

Medlems- 

insatser 

Balanserat 

resultat 

Årets 

resultat 

 

Summa 

Belopp vid årets ingång 11 825 000 138 341 54 961 12 018 302 

Ökning insatskapital 

 

135 000 

     

135 000 

Disposition av föregående 

års resultat 

   

54 961 -54 961 

  

0 

Årets resultat 

     

15 638 

 

15 638 

Belopp vid årets utgång 11 960 000 193 302 15 638 12 168 940 

Resultatdisposition 

          

Medel att disponera: 

          

Balanserat resultat 

   

193 302 

     

Årets resultat 

   

15 638 

         

208 940 

     

Förslag till disposition: 

          

Balanseras i ny räkning 

   

208 940 

         

208 940 

     

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkningar med tillhörande noter. 
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Långelanda Fiber Ekonomisk förening 

Org.nr. 769626-2216 

RESULTATRÄKNING 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 

Nettoomsättning 

Övriga rörelseintäkter 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 

Rörelsekostnader 

Handelsvaror 

Övriga externa kostnader 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 

Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat före skatt 

Skatter 

Skatt på årets resultat 

Årets resultat 

2020-01-01 

Not 2020-12-31 

2019-01-01 

2019-12-31 

1 791 730 994 349 

229 350 149 837 

2 021 080 1 144 186 

-1 252 571 -711 454 

-162 978 -143 663 

-496 123 -148 997 

-1 911 672 -1 004 114 

109 408 140 072 

 

710 

 

798 

-92 516 -85 909 

-91 806 -85 111 

17 602 54 961 

17 602 54 961 

-1 964 

 

0 

15 638 54 961 
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Långelanda Fiber Ekonomisk förening 

Org.nr. 769626-2216 

BALANSRÄKNING 

 

2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Not 

  

Materiella anläggningstillgångar 

       

Byggnader och mark 2 

  

0 14 750 702 

Inventarier, verktyg och installationer 3 11 980 738 

  

0 

Summa materiella anläggningstillgångar 

 

11 980 738 14 750 702 

Summa anläggningstillgångar 

 

11 980 738 14 750 702 

Omsättningstillgångar 

       

Kortfristiga fordringar 

       

Kundfordringar 

  

101 734 

 

26 673 

Övriga fordringar 

 

3 000 019 

  

19 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  

233 624 

 

203 821 

Summa kortfristiga fordringar 

 

3 335 377 

 

230 513 

Kassa och bank 

       

Kassa och bank 

  

868 023 1 567 355 

Summa kassa och bank 

  

868 023 1 567 355 

Summa omsättningstillgångar 

 

4 203 400 1 797 868 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

16 184 138 16 548 570 
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Långelanda Fiber Ekonomisk förening 

Org.nr. 769626-2216 

BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31 

Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

       

Medlemsinsatser 

 

11 960 000 11 825 000 

Summa bundet eget kapital 

 

11 960 000 11 825 000 

Fritt eget kapital 

       

Balanserat resultat 

  

193 302 

 

138 341 

Årets resultat 

  

15 638 

 

54 961 

Summa fritt eget kapital 

  

208 940 

 

193 302 

Summa eget kapital 

 

12 168 940 12 018 302 

Långfristiga skulder 4 

      

Övriga skulder till kreditinstitut 

 

3 500 000 4 000 000 

Summa långfristiga skulder 

 

3 500 000 4 000 000 

Kortfristiga skulder 

       

Leverantörsskulder 

   

0 

 

59 255 

Skatteskulder 

  

1 964 

  

0 

Övriga skulder 

  

44 584 

 

63 557 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  

468 650 

 

407 456 

Summa kortfristiga skulder 

  

515 198 

 

530 268 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

16 184 138 16 548 570 
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Långelanda Fiber Ekonomisk förening 

Org.nr. 769626-22] 6 

NOTER 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 

(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Materiella anläggningstillgångar 

Tillämpade avskrivningstider: Antal år 

Byggnader och mark 25 

Markinventarier 25 

Markinventarier består av nodhus och fibernät. 

Vid fastställande av avskrivningsbarn beloppet har hänsyn tagits till när anläggningen togs i bruk. 

Noter till balansräkningen 

Not 2 Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 14 899 699 11 981 891 

Anskaffning - bidrag -2 273 841 2 917 808 

Omidassificering -12 625 858 

 

0 

Utgående anskaffningsvärden 

 

0 14 899 699 

Ingående avskrivningar -148 997 

 

0 

Omklassificeringar 148 997 

 

0 

Årets avskrivningar 

 

0 -148 997 

Utgående avskrivningar 

 

0 -148 997 

Redovisat värde 

 

0 14 750 702 

Pågående nyanläggningar har reducerats med bidragsförskott enl. BFNAR 2016:10 Kap. 9:14 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 

   

2020-12-31 2019-12-31 

Omklassificeringar 12 625 858 0 

Utgående anskaffningsvärden 12 625 858 0 

Omklassificeringar -148 997 0 

Årets avskrivningar -496 123 0 

Utgående avskrivningar -645 120 0 

Redovisat värde 11 980 738 0 

Anskaffningskostnaden har löpande minskat i takt med utbetalning avprojektstöd från jordbruksverket i 

enlighet med regelverket för lantbruksstöd. 

 \År  
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Långelanda Fiber Ekonomisk förening 

Org.nr. 769626-2216 

NOTER 

Not 4 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 

Förfaller mellan 2 och 5 år 3 500 000 4 000 000 

Övriga noter 

  

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2020-12-31 2019-12-31 

En generell säkerhet har tecknats i Föreningen till Orust Sparbank. Föreningen har pantsatt framtida 

bidrag från Länstyrelsen. 

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Planering framåt ligger på ett förstärkt samarbete med våra grannföreningar, avseende skötsel och 

administration samt försäkringar. Vi skall sammanlänka våra nät för att minska sårbarheten. 

Fokus för 2021 är inriktat på arbetet med redovisning till Länsstyrelsen för utbetalning av bidrag. Ett 

förskott om en miljon erhölls 2018 och resterande bidrag beräknas täcka de bygglån som finns. 

Byggnationen håller hittills de ekonomiska ramarna. 

Not 7 Definition av nyckeltal 

Soliditet 

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 
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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Långelanda fiber ekonomisk förening 

Org.nr 769626-2216 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Långelanda fiber ekonomisk förening för räkenskapsåret 

2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dess 

finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 

enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har utförts av lekmannarevisor som lämnat en 

revisionsberättelse daterad 28 juli 2020 med omodifierade uttalanden. Årsredovisningen för räkenskapsåret 

2019 har således inte varit föremål för kvalificerad revision och någon revision av jämförelsetalen i 

årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har därmed inte utförts. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 

dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 

och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 

Långelanda fiber ekonomisk förening, Org.nr 769626-2216 
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beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 

felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

- skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för 

att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 

oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 

årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 

finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 

betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 

modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 

till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 

längre kan fortsätta verksamheten. 

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 

sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Långelanda fiber ekonomisk förening, Org.nr 769626-2216 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Långelanda fiber ekonomisk förening för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och 

har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 

föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta 

innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska 

angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 

väsentligt avseende: 

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen, eller 

- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 

stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed 

vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om 

ekonomiska föreningar. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust 

inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 

dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 

tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
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risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 

uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat 

om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Anmärkning 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 upprättades inte i sådan tid att ordinarie föreningsstämma kunde 

hållas inom lagstadgad tid. 

Stenungsund \-5 / C  2021 
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