
1(5) 

Engelnet ekonomisk forening 
Org nr 769626-0582 

Styrelsen avger foljande arsredovisning. 
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Om inte annat sarskilt anges, redovisas alia belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser 
foregaende ar. 
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Forvaltningsberattelse 

Verksamheten 

Allmdnt om verksamheten 

Foreningen har t i l l andamal att framja medlemmamas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt 
fibemat for bredband (ledningsnat) tillhandahalla medlemmama natkapacitet for Intemetbaserade 
tjanster. Foreningen kan aven direkt som indirekt, tillhandahalla medlemmama trafiktjanster, 
exempelvis sa kallade bredbandstjanster och telefoni, samt bedriva annan sammanhangande och 
forenlig verksamhet. Medlemmama ska delta i verksamheten genom att nyttja foreningens tjanster. 

Foreningens styrelse har sitt sate i Fagersta kommun. Foreningens verksamhetsomrade ar 
Angelsberg med omnejd. 

Flerarsoversikt 

2015 
Nettoomsattning 
Resultat efter finansiella poster 
Soliditet 

tkr 
tkr 
% 

0 
-1 
18 

Resultatdisposition 

Styrelsen foreslar att den ansamlade forlusten overfors i ny 
rakning med -960 
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Resultatrakning 2015-01-01 
-2015-12-31 

Rorelsekostnader 

Ovriga externa kostnader -960 

Summa rorelsekostnader -960 

Rdrelseresultat -960 

Resultat efter finansiella poster -960 

Resultat fore skatt -960 

Arets resultat -960 
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Balansrakning 

Tillgangar 
Omsattningstillgangar 
Kassa och bank 
Kassa och Bank 

Summa kassa och bank 

Summa omsattningstillgangar 

Summa tillgangar 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 

Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Arets resultat 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Not 2015-12-31 

749 040 

749 040 

749 040 

749 040 

2 

134 000 

134 000 

-960 

-960 

133 040 

616 000 

616 000 

749 040 
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Tillaggsupplysningar 

Notl Redovisnings- och varderingsprinciper 

Arsredovisningen har upprattats for forsta gangen i enlighet med BFNAR 2009:1 Arsredovisning i 
mindre ekonomiska foreningar, vilket kan innebara en bristande jamforbarhet mellan 
rakenskapsaret och det narmast foregaende rakenskapsaret. Jamforelsetalen har inte raknats om. 
Arsredovisningen for det narmast foregaende rakenskapsaret lamnas som bilaga. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag for uppskjuten skatt) i forhallande ti l l 
balansomslutningen. 

Upplysningar till balansrakningen 

Not 2 Forandring i eget kapital 

Medlems- Balanserat 
insatser resultat 

Arets 
resultat Totalt 

Belopp vid arets ingang enligt faststalld 
balansrakning 
Forandring medlemsinsatser 
Arets resultat 

134 000 
-960 -960 

Belopp vid arets utgang 134 000 0 -960 133 040 

Angelsberg2016-0^-3 / 

Min revisionsberattelse har lamnats 2016- O ^ - ^ O 

Rune Widen 


