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Styrelsen  för  Matteröds  fiber  ekonomisk  förening  får  härmed  avge  årsredovisning  för

verksamhetsåret  2020-01-01-  2020-12-31

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Föreningen  bildades  under  2015  och har  till  ändamål  att  främja  medlemmarnas  ekonomiska

intressen  genom  att  via ett  lokalt  fibernät  för  bredband,  ledningsnät,  tillhandahålla  medlemmarna

nätkapacitet  för  bl.a.  data-  och  telekommunikation.  Föreningen  kan även,  direkt  eller  indirekt,

tillhandahålla  medlemmarna  trafiktjänster,  exempelvis  så kallade  bredbandstjänster  och telefon,

samt  bedriva  annan  sammanhängande  och  förenlig  verksamhet.

Under  slutet  av 2017  tecknades  avtal  med  Zitius  Service  Delivery  AB med  säte  i Mölnlycke  som  efter

anbudsförfarandet  hösten  2017  fåtti  uppdrag  att  tillhandahålla  föreningens  medlemmar  ett

fiberbaserat  öppet  bredbandsnät.

Under  slutet  av 2019  hade  samtliga  medIemmarinkoppIingsmöjIighet  till  det  uppbyggda

fiberbaserade  bredbandsnätet.  Kvarstående  arbete  i föreningen  är bl a att  säkerställa  att  Zitius

Service  Delivery  AB har  upprättat  bredbandsnätet  enligt  gällande  avtal.

Översikt

Kr

Rörelseintäkter

Resultat  efter  finansiella  poster

Soliditet  %

2020

200.000

189.711

100

2019

67.250

17.964

100

2018

68.491

38.607

80

2017

67.780

33.735

14

Resultatdisposition

Styrelsen  föreslår  att  till  förfogande  stående  medel:

Balanserade  vinster

Årets  resultat

126.433

189.711

Totalt  316.144

Disponeras  så att

ny räkning  överförs 316.144
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Föreningens  resultat  och  ställning  framgår  av efterföljande  resultat-  och balansräkningar  med

tilIäggsuppIysningar.

Resultaträkning

Belopp  i kr Not 2020-01-01  2019-01-01

2020-12-31  -2019-12-31

Rörelseintäkter  mm

Övriga  rörelseintäkter

Summa  rörelseintäkter

200.000

200.000

67.250

67.250

Rörelsekostnader

Övriga  externa  kostnader

Summa  rörelsekostnader

- 10.289

- 10.289

- 49.273

- 49.273

Rörelseresultat 189.711 17.977

Finansiella  poster

Resultat  efter  finansiella  poster

- 13

189.711 17.964

Bokslutsdispositioner 0

Resultat  före  skatt 189.711 17.964

Skatter

Årets  resultat

0

189.711

0

17.964

I

(
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Balansräkning  Not

Belopp  i kr

TILLGÅNGAR

0msättningstiIIgångar

Kortfristiga  fordringar

Förutbetalda  kostnader

Summa  kortfristiga  fordringar

Kassa  och  bank

Kassa och  bank

Summa  kassa  och  bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL  OCH SKULDER

Eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Årets  resultat

Summa  fritt  eget  kapital

Summa  eget  kapital

4

SUMMA  EGET KAPIT  AL OCH SKULDER

2020-12-31

7.700

7.700

308.444

-308.444

316.144

316.144

126.433

189.711

3-16.144

3-16.144

316.144

2019-12-31

7.670

7.670

118.763

118  763

126.433

126.433

108.469

17.964

Ö

126.433

126.433
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TiIIäggsupplysningar

Not  I Redovisningsprinciper

Årsredovisningen  har  upprättats  enligt  årsredovisningslagen  och BFNAR  2009:1,  Årsredovisning  i

mindre  ekonomiska  föreningar.

Periodisering  av inkomster  och utgifter  har  skett  enligt  god redovisningssed.

Not  2 Övriga  rörelseintäkter

Medlemsavgifter

Erhållen  vitesersättning

2020-01-01  -

2020-12-31

o

200.000

2019-01-01-

2019-12-31

67.250

o

Not  3 Övriga  externa  kostnader

2020-01-01  -

2020-12-31

Lokalhyra,  programvaror,  kontorsmaterial,

postbefordran,  juristtjänster,

försäkringarmm  -10.288

2019-01-01-

2019-12-31

- 49.273

Not  4 Eget  kapital

Bundet  eget  kapital

Belopp  vid årets  ingång

Inbetalda  insatser

Vid  årets  utgång

Fritt  eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Vid  årets  slut

2020-12-31

o

o

o

126.433

189.711

316.144

2019-12-31

o

o

o

108.469

17.964

126.433
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Min  revisionsberättelse  har  lämnats  den

Ola  Sjölin
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Revisionsberättelse

Till  ordinarie  föreningsstämma  2021  i Matteröds  fiber  ekonomisk  förening,

organisationsnummer  769630-7755

Jag har  granskat  årsredovisningen  och  boldöringen  samt  styrelsens  förvaltning  i Matteröds

fiber  ekonomisk  förening  för  räkenskapsåret  2020-01-01-  2020-12-31.  Det  är styrelsen  som

har  ansvaret  för  räkenskapshand1ingania  och  förvaltningen  och  för  att årsredovisnings1agen

tillämpas  vid  upprättandet  av årsredovisningen.  Mitt  ansvar  är att uttala  mig  om

årsredovisningen  och  förvaltningen  på grundval  av min  revision.

Revisionen  har  utförts  i enlighet  med  god  revisionssed  i Sverige.  Det  ii'inebär  att  jag  planerat

ocl'i  genomfört  revisionen  för  att med  hög  men  inte  absolut  säkerhet  försäkra  mig  om  att

årsredovisningen  inte  innehåller  väsentliga  felaktigheter.  En  revision  innefattar  att  granska  ett

urval  av underlagen  för  belopp  och  annan  information  i räkenskapshandlingarna.  I en revision

ingår  också  att  pröva  redovisningsprinciperna  och  styrelsens  tillämpning  av dem  samt  att

bedöma  de betydelsefulla  uppskattningar  som  styrelsen  gjort  när  de upprättat

årsredovisningen  samt  att utvärdera  den samlade  informationen  i årsredovisningen.  Som

underlag  för  mitt  uttalande  om  ansvarsfrihet  har  jag  granskat  väsentliga  beslut,  åtgärder  och

förhållanden  i föreningen  för  att kunna  bedöma  om  någon  styrelseledamot  är

ersättningsskyldig  mot  föreningen.  Jag har  även  granskat  om  någon  styrelseledamot  på aiuat

sätt  handlat  i strid  med  lagen  om ekonomiska  föreningar,  årsredovisningslagen  eller

föreningens  stadgar.  Jag anser  att min  revision  ger  mig  rimlig  grund  för  mina  uttalanden

nedan.

Årsredovisningen  har  upprättats  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och  ger  en  rättvisande

bild  av föreningens  resultat  och  ställning  i enlighet  med  god  redovisningssed  i Sverige.

Förva1tningsberättelsen  är förenlig  med  årsredovisningens  öwiga  delar.

Jag rekommenderar att stämnian bevi5ar styrelsen ansvarsfrihet t?ar räkenskapsåret 2020.

Skyrup  2021-04-18

Föreningsrevisor


