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Förvaltnings berättelse
Styrelsen för Högeruds Fiber Ek för, 769627-9632, med säte iArvika kommun får härmed
avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
FÖreningen registrerades under år 2014 och har till åndamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom ltt tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genoin högkvalitativt iiuåroptist<t
bredband för bl.a TV, data- och telekommunikation och tjanstå ior deras äyttjanoe av ånstutnlngen
samt bedriva annan därmed sammanhängande och forehlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Efter att fibernätet färdigställls_oc]l slutbesiktigats i slutet av 2017 och fullt ut driftsatts 201g
har den
arbetande styrelsen under 2020 fortsait att förvalta och driva verksamheten i enlighet meA toreningens
stadgar och syften.
I

november 2019 erhöll föreningen den slufliga ersättningen gällande statsstöd.

Viktiga frågor som
arbetat med under året är bl. a omarbetning av anslutningsavtal och
-styrelsen
marksavtal, villkor för
nya anslutningar och medlemmar ifdreningen, up-ptotlning av uöp1ommanOe
frågor kring Drift-och Underhållsavtalet med företrädare for Arvikä xäniåunnatÄe ÄKNÄBI,
f
samarbete och möten med företrådare för flberföreningarna i Edane/ Brunskog och'Glivä fring fragor
som rör samarbetet med AKNAB m.m., där den s.k. kiök-back-ersåttningen äån viktig del.
En annan viktig fråga för föreningen är den om ledningsrätt och arbete pågår i denna del i samarbete
med företrädare för AKNAB och fiberföreningarna i Edäne/Brunskog och ölava.

Fusionen mellan Dalen och Högerud fiberföreningar är slutförd den 19 mars 2020.
Styrelsen har sedan föregående årsmöte utgjorts av Peter Rimo, ordförande, Bo Nilsson, vice
ordförande, Christina Svanström, Olof Hedelin, Tore van Baalen, lngvar Nilsson, tars Jo'hansson
styrelseledamöter. suppleanter: Jan Jonsson, Anne skeppstedt, Hoiger Torstensson.
Under året har 5 styrelsemöten hållits. Vidare har 7 samrådsmöten skett med företrädare för
AKNAB
och fiberföreningarna i Edane/Brunskog och Glava.

Samtliga möten har avhållits digitalt och pågående pandemi har påverkat arbetet i föreningen.
Begränsade ersättningar har under året utbetalats till styrelsen för nedlagd arbetstid.

Medlemsinformation
Vid årets slut var antalet medlelqar 340, Några medlemmar äger fler än en fastighet eller har flera
anslutninger till samma fastighet. Det totala antalet fiberanslutniÄgar är 364. Undei året har ett mindre

antalägarbyten skett.

Flerårsöversikt
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2020
469
-259 676
45

2019
397 7

-187 161
46

2018

Betopp i kr

2017

011

1 971

-195 691

-232 964

47

43
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Förändringar i eget kapital

lnbetalt under året
Arets resultat

Vid årets slut

/nsafs-

Ansamlad

24004
4 269 600

-259 676
-866 940

Resultatdisposition

balanseras i ny räkning
Summa

-866 940
-866 940

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp ikr

Nof

2024-A1-01-

2020-12-31

2019-01-012019-12-31

Rörelseintäkter, Iagertörändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

469 395

78702

66 930

Summa rörelseintäkter, lagerförändrin g m.m.

548 097

464 630

397 700

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkoslnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-2$

Summa rörelsekostnader

-153 339
-346 639
-743 518

-193 160
-51 167
-346 639
-590 966

Rörelseresultat

-155 421

-126 336

54A

Finansiella poster
Övriga rånteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-6478s

Summa finansiella poster

-64 255

-60 82;
-60 825

-259 676

-187 161

-25S 676

-187',161

-259 676

-187 161

Resultat efter finansiella poster
B o Rs I

530

utsd i s pos iti o n e r

Resultat före skatt
Skatfer

Arets resultat
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Balansräkning
Belopp ikr

Nof

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
ateriel I a an lägg n i n g sti I lg ä n ga r
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstiltgångar

5 804 899

6 15f 538
6 151 538

Summa anläggningstlllgångar

5 804 899

6 151 538

175 385
175 385

292 814
292 814

M

5 804 899

Omsättningstillgångar
Korttristig a fordri ngar
Kundfordringar
Summa kortfristiga fordrin gar
Kassa ach bank
Kassa och bank

1 617 499

14/.3288

Summa kassa och bank

1

617 499

1 443 288

Summa omsättningstillgångar

1 792 884

1 736 102

SUMMA TILLGANGAR

7 597 783

7 887 640
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Balansräkning
ikr

Belopp

Not

202442-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
lnsatskapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Ärets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapltal

4 269 600

4245

4 269 600

4 245 600

-607 264
-25S 676

-866 940

-420 103
-187 161
-607 264

3 402 660

3 638 336

4 000 000
4 000 000

4 000 000
4 000 000

60A

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

795
1

73 353

5 074

4s

156

20 975
195 123

249 304

7 557 783

7 BB7 640

195 074
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

{ Redovisningsprinciper

Not

h{ upprättats i enlighet med,Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre företag.
Arsredovisninqtn

Avs kri v n i ng s pri n c i p er fö r a n I ägg n i ngsti I I g å ngar
Avskrlvningar enligt plan ba.seras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar
MAeri

eiläniäs grlfigäi

-Ovriga materiella

Not

tt

Ar

gån ga r:

anläggningstillgångar:

20

2 Anställda och personalkostnader

Personal
Föreningen har inte haft någon anställd under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har
utbetalats, varav vlss del avsatts tidigare år.

Not

__

3

Fiberanläggning

. .

.__

Acku mu lerade anskaffni ngsvä rden

2020-12-31

2019_12-31

796
6 932 796

-1256 590

:

-Vid årets början
-Erhållet stöd

6 932

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

-781258
-346 639
-1 127 897
5 804

899

I

189 386

6 932 796

-434 619
-346 639

-781258
6 f51 538

Den totala anskaffningskostnaden för fiberanläggning uppgår till 13 765 890 kronor. Statligt
investeringsstöd har erhållits med 6 833 094 kr, vilket avräknats från anskaffningskostnaden.

Not

4 övriga

skulder till kreditinstitut
2020-12-31

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas
efter mer än fem år efter balansdagen

4 000 000
4 000 000
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Underskrifter
Högerud 2021-0&102

Olof Hedelin
Styrelseordförande

Bo Nilsson

Tore van Baalen

lngvar Nilsson

Christina Svanström

Lars Johansson

har rämnats

den Q {-wrU
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Högerud Fiber Ekonomisk Förening, org. nr 769627-9632

Rapport om å rsredovisningen
Uttalonden
Jag har

utfört en revision av årsredovisningen för Högerud Fiber Ekonomisk Förening för år 2020,

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Högerud Fiber Ekonomisk Förenings finansiella ställning per den 31 decernber
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga dela r.

jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultailäkningen och balansräkningen för föreningen.
Grund

för uttolqnden

utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing {lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns onsvar. Jag är oberoende i förhållande till Högerud
Fiber Ekonomisk Förening enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa

Jag har

krav.
Jag anser

att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden,

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt års'
redovisningslagen. Styrelsen ansvarar även frir den interna kontroll som de bedömer är nödvändigför att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, orn 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 orn att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvqr

Mina 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 på fel, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller mina 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
En

ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats:

http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors-ansvar.pdf.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Högerud Fiber
Ekonomisk Förening f ör år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar sty-

Jag

relsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttllanden

utfört revisionen enligt god revisionssed iSverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare iavsnittet Revisorns ensvar. Jag är oberoende i förhållande till Högerud Fiber Ekonomisk Förening enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag har

Jag anser

att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ensver
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 ansvor

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

r

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

r

på något annat sätt handlat

istrid med

lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen ellerstadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt
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.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats;
http;//www. revisorsinspektion en.se/rn/showdocu ment/docu ments/rev_do k/revisors*a nsva r. pdf.

Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Högerud 9 juni 2021
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,,Bengt $lsson
Av föreningen utsedd revisor
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