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Pressmeddelande -Preliminärt Årsbokslut 2022 Vimmerby Fibernät AB  

 

VIFAB redovisar ett negativt resultat 
 
Preliminärt rörelseresultatet för VIFAB 2022 uppgår till -2.309 MSEK  

Total omsättning uppgår till 3.781 MSEK  

 2022 2021 2020 2019 2018 
Nettoomsättning 
(MSEK) 

3.781 3.492 2.981 2.943 2.056 

Rörelseresultat 
(MSEK) 

-1 949 -2 400 -4 984 -21 874 -1 691 

Resultat efter 
finansiella poster 
(MSEK) 

-2.309 -2.672 -5.227 -22.105 -1.738 

Balansomslutning 72.762 63.099 50.339 51.277 52.621 
Eget kapital 
(MSEK) 

1 073 1 054 1 048 1 043 2 982 

Avkastning på 
totalt kapital (%) 

-2.7 -3.8 -10 -43 -3 

Avkastning på 
eget kapital (%) 

-215 -254 -499 -2119 -58 

Soliditet (%) 1.5 1.7 2 2 6 
 

Kommentarer: 

Olle Fogelin VD:  
Vårt fibernätsbolag VIFAB arbetar intensivt med att koppla upp nya kunder. Det ekonomiska utfallet 
följer budget. Men vi kan inte över tid fortsätta att driva en verksamhet med underskott. Jag har 
därför påbörjat en genomlysning där vi kommer att titta på olika möjliga val för att få en budget som 
går ihop. Det kommer att ta en viss tid att vända resultatutvecklingen men genom att ta fram en 
reviderad affärsplan så kommer vi att forma ramarna för hur detta skall gå till. 
Det är viktigt för invånarna i Vimmerby kommun att ha en väl utbyggd tidsenlig 
kommunikationsplattform som ett fibernät representerar. Inför kommande nedsläckningar av 2- 3G 
nät blir det än viktigare.  
 
 

 



 
   

 Vimmerby 10 mars 2023 2(2) 
 
 
 

 

Besöksadress Telefon Plusg./Bankg. Org.nr./hemsida E-post 

Förrådsgatan 2 0492-76 93 00 498 20 39-2 556203-5088 fiber@vemab.se 
598 40 VIMMERBY   www.vifab.se fornamn.efternamn@vemab.se 

 

 

Peter Fjällgård, Styrelseordförande:  
Resultatet följer budget vilket naturligtvis är bra. Samtidigt arbetar vi med en verksamhet som inte 
går ihop, detta måste vi ändra. Jag ser med tillförsikt fram emot vad verksamheten tar fram för nya 
strategiska mål så att vi övertid driver en verksamhet som är samhällsnyttig men även går ihop. 
 
 

För ytterligare information: 

Marie Arvidsson, Administrativ Chef 0492-769323 marie.arvidsson@vemab.se 
Olle Fogelin, VD 0492-769554, olle.fogelin@vemab.se  

 

 Vimmerby Fibernät AB (VIFAB) org.nr 556203-5088. 
 VIFAB bedriver fibernätsverksamhet, stadsnätfiber inom Vimmerby kommun. 

Verksamheten är helägd av Vimmerby kommun. 

 


