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Fastställelseintyg 
 Undertecknad styrelseledamot i Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening intygar härmed dels att  

denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och  

balansräkningen fastställts på föreningsstämma 2017-03-23. Stämman beslutade också att godkänna  

styrelsens förslag till resultatdisposition. 

 Åsa 2017-03-23 

 Peter Degerman 

 Styrelseledamot 

Förvaltningsberättelse 

 Styrelsen för Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening, 769631-3498 får härmed avge 

årsredovisning  för 2015-12-14 - 2016-12-31, föreningens första räkenskapsår. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att projektera och  

anlägga sedan driva och underhålla ett lokalt ledningssystem för bredband, vatten och avlopp.  
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Medlemmarna deltar genom att nyttja föreningens tjänster. Alla fastighetsägare inom föreningens  

upptagningsområde kan bli medlemmar. 

 Styrelsen har bestått av: 

 Peter Degerman, Ordförande 

 Rolf Arvidsson, Kassör 

 Klas Gille, Sekreterare 

 Elisabeth Olausson, Ledamot 

 Karl Gustavsson, Ledamot 

 Per Roth, Suppleant 

 Orvar Angervall, Suppleant 

 Styrelsen hade 18 sammanträden under året och kallade därutöver även till två markägarmöten och 

ett  medlemsmöte. Dessutom har ett otal små möten med markägare och andra genomförts. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
 2016 var året då föreningen drog igång sin verksamhet och föreningen har tagit vid efter den  

arbetsgrupp som påbörjat projekteringen. Året gick åt till att slutföra projekteringen av anläggningen,  

diskutera ledningsdragning med berörda markägare, söka tillstånd hos myndigheter liksom 

 Kungsbacka Kommun, upprätta ett affärssystem, ta in anbud från entreprenörer och utefter det skapa  

ett underlag som medlemmarna kunde ta ställning till. Förläggningen av anläggningen påbörjas enligt  

plan under januari 2017 efter att medlemmarna den 30/11 sagt ja till att gå vidare med presenterat  

förslag. 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 

årets resultat -15 070 

 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med  

tilläggsupplysningar. 

Flerårsöversikt   Belopp i kr 

  2015/2016     

Nettoomsättning 22 999   

Resultat efter finansiella poster -15 070   

Soliditet, % 

Resultatdisposition 

0 

  

    Belopp i kr 

Totalt 

disponeras för 

-15 070 

balanseras i ny räkning -15 070 

Summa -15 070 

Belopp i kr 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 

Not 2015-12-

142016-12-

31 
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Resultaträkning 

Summa rörelsekostnader -38 069 

Skatter 

Årets resultat

 

Nettoomsättning  999 

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 

Rörelsekostnader 

 999 

Övriga externa kostnader  -38 069 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 

-15 070 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

-15 070 

Resultat före skatt -15 070 

-15 070 
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Balansräkning 

Kassa och bank 

Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 5 581 677 

  

Belopp i kr 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 
Varulager m.m. 

Not 2016-12-

31 

Varor under tillverkning  205 

Summa varulager 

Kortfristiga fordringar 

 
205 

Kundfordringar  943 500 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

 943 500 

1 561 972 

1 561 972 

5 581 677 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 3 

Fritt eget kapital 

Medlemsinsatser 11 500 

Årets resultat -15 070 

Summa fritt eget kapital -3 570 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

 -3 570 

Övriga skulder 4 1 006 

987 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 4 578 

260 

Summa kortfristiga skulder 5 585 247  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 

5 581 

677 

  2016-12-

31 

Ställda panter och säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

  

Inga 

Ansvarsförbindelser Inga 
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Tilläggsupplysningar 

 Belopp i kr om inget annat anges. 

Not 1  Redovisningsprinciper 
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 

Årsredovisning  i mindre aktiebolag. 

Definition av nyckeltal 
Nettoomsättning 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 

Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till 

balansomslutningen. 

Upplysningar till resultaträkning 

Not 2   Anställda och personalkostnader 

 Föreningen har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått. 

Upplysningar till balansräkning 

Not 3  Eget kapital 
2016-12-31 Specifikation av bundet och fritt eget kapital: 

Totalt bundet eget kapital 0 

Medlemsinsatser 11 500 

Årets resultat -15 070 

Totalt fritt eget kapital -3 570 

Totalt eget kapital -3 570 

Not 4  Övriga skulder 
  2016-12-31 

1 006 987 

Momsskuld 
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1 006 987 
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Not 5  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2016-12-31 

Upplupna kostnader redovisning och årsavslut 9 760 

Förutbetalda intäkter på vatten, avlopp och fiber 4 568 500 

4 578 260 

Underskrifter 

 Åsa 2017-03-23 

    

Peter Degerman Rolf Arvidsson 

Styrelseordförande Styrelseledamot 

Klas Gille Elisabeth Olausson 

Styrelseledamot Styrelseledamot 

Karl Gustavsson 

Styrelseledamot 

Min revisionsberättelse har lämnats den 23 mars 2017 

Mikael Runmalm 

Revisor 
1 (1) 

Revisionsberättelse 

 Till årsstämman i Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening  

org nr 769631-3498  

 Rapport om årsredovisningen 

 Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening för år  

2015-12-14 - 2016-12-31.   

 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. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav 

samt planerar  och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 

väsentliga  felaktigheter. 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 bolaget 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 bolagets 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 Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förenings 

finansiella  ställning per 2016-12-31 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 Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk  

förening för år 2015-12-14 - 2016-12-31. 

 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 aktiebolagslagen.  

 Revisorns ansvar 

 Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets  

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 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 aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina  

uttalanden. 

 Uttalanden 

 Jag tillstyrker att årsstämman disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar  

styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 Mölndal 2017-03-23 

 Mikael Runmalm 

 Revisor 


