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Fastställelseintyg

 Undertecknad styrelseledamot i Wiskansfiber ekonomisk förening intygar härmed dels att denna kopia
 av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts
 på årsstämma 2016-     -         . Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till
 resultatdisposition.

 2016-         -

 Gunnar Modin
 Ordförande
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Wiskansfiber ekonomisk förening, 769628-1729 får härmed avge årsredovisning för
 2015, företagets andra räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 2015
 På ordinarie årsmöte 2015-04-19 beslöts välja följande styrelse

 Gunnar Modin             ordförande                 2 år
 Bror Jaktlund               ledamot/kassör        2 år
 Ulf Sahlin                     ledamot                      2 år
 Tommy Andersson    ledamot                      1 år
 Magnus Norgren        ledamot                      1 år

 Den ekonomiska föreningen har under det gångna verksamhetsåret haft tre (3) protkollförda
 sammankomster.

 Årsmötet, den 19 april 2015, gav styrelsen i uppdrag med att fortsätta driva projektet för utbyggnad av
 fiberbredband inom en kostnad av 9000kr per anslutning.

 Projektledningsgruppen som varit organiserad sedan tidigt 2014 har genomfört arbetet med att
 förbereda för utbyggnad av fiberbredband.
 I gruppen har arbetat cirka 8 personer samt cirka 10 personer har varit områdesansvariga.

 Projektledningsgruppen har under året haft 11st möten varierande lokalisering vid Ede Skola och
 Kapellgården Storboda.
 Två av dessa möten har varit protokollförda och för övriga finns minnesanteckningar.
 Ytterligare genomfördes arbetsmöten i mindre grupp, dialoger med operatörer samt samverkan med
 myndigheter och andra organisationer. Sammanlagt cirka 35 träffar är genomförda.

 Projektledningsgruppen har under 2014 och hela 2015 utarbetat förfrågningsunderlag, annonserat och
 utvärderat anbud för fyra stora upphandlingar av:
 - systemleverantör,
 - kommunikationsoperatör,
 - operatör för drift, underhåll och förvaltning samt
 - gräventreprenör.

 Kontinuerligt har sedan dialoger förts med respektive operatör för utarbetande av avtal.
 Avtal med byNet som systemleverantör är slutfördes 2014, avtal blev undertecknat och
 projekteringsarbete har pågått under 2015.
 Dialoger fortsätter under 2016 om övriga avtal och beställningar. 

 Medlemmar har tecknat avtal om fiberanslutning. 293st anslutningsavtal har undertecknats av totalt
 befintliga cirka 400 bebyggda fastigheter. Anslutningsgraden för permanentboende är 85% och för
 sommarboende 40%.
 Insatsavgift 9000kr är betald av 50% anslutande och 50% önskar betala insatsavgiften per månad i 60
 månader.

 Stormöte genomfördes den 22 nov då 70 medlemmar närvarade samt byNet och ServaNet
 representanter.

 Projektledningsgruppen med byNet har under året arbetat fram en projektering med:
 - fibernätskisser,
 - materielbehovsplaner,
 - arbetsbehovsplaner,
 - tidsplan,
 - åtgärdsplan samt
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 - kostnadskalkyl med likviditetsäkerhet.

 Ansökan om statliga bidrag till Jordbruksverket har uppdaterats flera gånger och föreningen har väntat
 på beslut om godkännande, som inte har skett under 2015.

 Kommunerna har godkänt samråd till projektet för utbyggnad, dock tillkommer bygglov senare.

 Områdesansvariga har bla haft uppgift att hålla kontakt med fastighetsägare i respektive område och
 främst informera samt insamla anslutningsavtal, markupplåtelseavtal och varit behjälplig med förslag
 till placering av kanalisation.

 Alla funktionärer som har arbetat med projektets utveckling har utfört stora och värdefulla insatser för
 föreningen under året. Tack för gott samarbete!

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 12 770
årets resultat -8 430

Totalt 4 340

disponeras för
balanseras i ny räkning 4 340

Summa 4 340

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.



Wiskansfiber ekonomisk förening  3(8)

769628-1729

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2015-01-01- 2014-05-20-

2015-12-31 2014-12-31

Nettoomsättning 1 13 600 16 400
13 600 16 400

Rörelsens kostnader
Föreningsinterna arrangemang o medlemsmöten mm -7 181 -
Övriga externa kostnader -14 849 -3 630

Rörelseresultat -8 430 12 770

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster -8 430 12 770

Resultat före skatt -8 430 12 770

Årets resultat -8 430 12 770
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 988 940 29 470

Summa omsättningstillgångar 988 940 29 470

SUMMA TILLGÅNGAR 988 940 29 470
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 2

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 12 770 -
Årets resultat -8 430 12 770

4 340 12 770

Summa eget kapital 4 340 12 770

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 984 600 16 700

984 600 16 700

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 988 940 29 470

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
 2015-12-31 2014-12-31
Panter och säkerheter för egna skulder inga inga

Ansvarsförbindelser
 
Ansvarsförbindelser inga inga
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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

Nettoomsättning per rörelsegren
 2015-01-01- 2014-05-20-
 2015-12-31 2014-12-31
Ej skattepliktiga medlemsintäkter 13 600 16 400

Summa 13 600 16 400

Not 2  Eget kapital
 Fritt eget 
 kapital
Inbetalda medlemsinsatser vid årets början 16 700
Under året inbetalda medlemsinsatser 13 900

Totalt medlemsinsatser 30 600
Under året inbetalda anslutningsavgifter från medlemmar 954 000
Disposition enl årsstämmobeslut

Balanserat resultat 12 770
Årets resultat -8 430

Vid årets slut 988 940
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Underskrifter

 2016-       -

  

Gunnar Modin Ulf Sahlin
Ordförande

Tommy Andersson Magnus Norgren

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Margareta Frölen Ain Liivlaid


