Årsredovisning för

Wiskansfiber ekonomisk förening
769628-1729
Räkenskapsåret
2014-05-20 - 2014-12-31

Innehållsförteckning:
Förvaltnings- och verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Noter
Underskrifter

Sida
1
2
3-4
4
5
6
6

1(6)

Wiskansfiber ekonomisk förening
769628-1729

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Wiskansfiber ekonomisk förening, 769628-1729 får härmed
avge årsredovisning för 2014-05-20 - 2014-12-31, företagets första räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen har under året bestått av:
Gunnar Modin, ordförande
Tommy Andersson
Ulf Sahlin
Magnus Norgren och
medlemmen Bror Jaktlund, invald kassör.
Projektledningsgruppen för fiberutbyggnad med deltagare från Ede byalag och representanter från
byarna Boda, Hjältan genomförde ett möte i Ede skola den 2 april 2014. Då beslutades att bilda en
ekonomisk förening med namn "Wiskansfiber Ekonomisk Förening".
Gruppen beslutade att föreningen skulle ha till syfte att främja medlemmars ekonomiska intresse
genom att tillhandahålla bredband för data- och telekommunikation. Mötet beslutade om
styrelseledamöter fram till slutet av den första ordinarie stämman. Vid detta möte så föredrogs också
stadgar och godkändes av de närvarande.
Två projektledningsgrupper för fiberutbyggnad hade då redan varit aktiva under cirka ett år.
Ansökan till Bolagsverket att bilda förening insändes och Bolagsverket godkände och registrerade
Wiskansfiber Ekonomiska Förening den 20 maj 2014.
Föreningsmöte beslöt den 26 maj 2014 att välja Bror Jaktlund till kassör.
Extra föreningsstämma beslöt den 2 september 2014 att välja Gunnar Modin till ordförande.
Föreningen har under det gångna verksamhetsåret haft tre (3) protokollförda sammankomster.
Föreningens löpande verksamhet att följa stadgarnas ändamål har till huvuddel genomförts av
föreningens projektledningsgrupp, bestående av 8-10 personer där Tommy Andersson har varit
sammankallande. Projektledningsgruppen har genomfört 10 möten sedan föreningen bildades samt ett
mindre antal arbetsträffar.
Föreningen har vid årets slut 167 betalande medlemmar.

Dispositioner beträffande vinst
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
årets resultat
Totalt

12 770
12 770

balanseras i ny räkning
Summa

12 770
12 770

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Wiskansfiber ekonomisk förening
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Resultaträkning
Belopp i kr

Övriga rörelseintäkter

Not

2014-05-202014-12-31

1

16 400
16 400

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

-3 630
12 770

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

12 770

Resultat före skatt

12 770

Årets resultat

12 770
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank

29 470

Summa omsättningstillgångar

29 470

SUMMA TILLGÅNGAR

29 470
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda medlemsinsatser
Fritt eget kapital
Årets resultat

2

16 700
16 700
12 770
12 770

Summa eget kapital

29 470

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

29 470

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder

2014-12-31
inga

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser

inga

Wiskansfiber ekonomisk förening
769628-1729

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).
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Noter
Not 1 Övriga rörelseintäkter
2014-05-202014-12-31
16 400
16 400

Ej skattepliktiga medlemsavgifter
Summa

Not 2 Eget kapital
Aktiekapital

Reservfond

Inbetalda medlemsinsatser

Fritt eget
kapital
16 700

Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat

12 770

Vid årets slut

-

Underskrifter
Wiskansfiber den 10 februari 2015

Gunnar Modin
Ordförande

Ulf Sahlin

Tommy Andersson

Magnus Norgren

Min revisionsberättelse har lämnats den 10 februari 2015

Margareta Frölén

-

29 470

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Wiskansfiber ekonomisk förening
org nr 769628-1729
Styrelsens ansvar
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även
innefattar en tillfredställande kontroll.
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Wiskansfiber ekonomisk förening för år 2014-05-20 2014-12-31.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Wiskansfiber ekonomisk förenings finansiella ställning
per 2014-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Wiskansfiber ekonomisk förening
för år 2014-05-20 - 2014-12-31.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt Lag om ekonomiska föreningar.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot

på annat sätt har handlat i strid med Lag om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
stadgarna.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stöde den 10 februari 2015

Margareta Frölén

