VIMMERBY FIBERNÄT AB

ÅRSREDOVISNING

2020

2 | VIMMERBY FIBERNÄT AB

INNEHÅLL
Styrelse/VD
En integrerad del av
samhällets infrastruktur
2020 i bilder
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter

4
5
6
7
9
10
12
16

REVISIONSBERÄTTELSER

17

GRANSKNINGSRAPPORTER

19

INNEHÅLL | 3

STYRELSE/VD
Styrelse
Från vänster:
Stig Jaensson, Sören Sjöholm,
Ordförande Ola Gustafsson,
Birger Andersson och
Annika Högberg

VD

Torbjörn Swahn

4 | STYRELSE/VD

VIMMERBY FIBERNÄT AB
En integrerad del av samhällets
infrastruktur
VIMMERBY FIBERNÄT AB ägs av Vimmerby kommun
och bildades 2018. Uppdraget är att tillhandahålla
konkurrensneutral fiberinfrastruktur i Vimmerby
kommun för att möjliggöra konkurrens, mångfald
och valfrihet, samt även att minimera grävandet i
kommunen.
Bolagets huvuduppdrag är att administrera och utveckla kommunens interna kommunikationsnät.
Fibernätet är en förutsättning för många av de företag som verkar inom kommunen. Det upplåts på
likvärdiga villkor och utan geografisk begränsning
samt gör det möjligt för företag, oavsett storlek, att
etablera en egen nätstruktur.

Nätet har under 6 år byggts ut till att i dag utgöra en
integrerad del av kommunens infrastruktur.
Detta har ökat tillväxten, pressat priser på bredbandstjänster och lett till en utveckling av innovativa
digitala tjänster.
Tack vare fiberinfrastrukturen kan alla som bor och
verkar i Vimmerby ta del av samhällsinformation
samt digitala tjänster. VIFAB vidareutvecklar och förstärker fibernätet för att möta våra kunders framtida
behov inom 5G och Internet of Things (IoT).
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Fibermasten i Tuna
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VIMMERBY FIBERNÄT AB
Organisationsnummer 556203-5088

Vimmerby Fibernät AB

Framtiden

Vimmerby Fibernät AB får härmed avge årsredovisning för år 2020.

Fortsatt fokus på förvaltning av nätet samt förtätning och nyanslutning. Bevakning av teknikutveckling inom området ska ske. Aktivt bidragssökande för
att ytterligare möjliggöra fiberanslutning på landsbygden ska ske.

Allmänt
Bolaget är helägt av Vimmerby Kommun Förvaltnings AB, org.nr. 556082-1976, som i sin tur är ett
helägt kommunalt bolag.

Organisationstillhörighet
Vimmerby Fibernät AB är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen.

Försäkringar
Bolagets tillgångar var under 2020 försäkrade till
betryggande belopp i bolaget Trygg Hansa.

Bolagets verksamhet
Bolaget bedriver uthyrning av sk ”svartfiber” till
framförallt kommunens IT-nätverk samt levererar
bredbandsanslutningar till privathushåll.

Investeringar och anläggningstillgångar
Bolaget har investerat 6.946 kkr under året.

Soliditet och likviditet
Soliditeten uppgick till 2 procent vid bokslutstillfället
medan likviditeten var -300 kkr.

Resultat av verksamheten och den
ekonomiska ställningen
Bolagets balansomslutning uppgick till 50.339 kkr
per 31 december. För närmare bedömning av årets
resultat, den ekonomiska ställningen per den 31
december 2020 hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar samt tillhörande bokslutskommentarer.

Personal
Bolaget har sedan hösten 2019 två anställda.

Viktiga händelser
Under året har nätet ytterligare förtätats då bolaget
har byggt  och levererat fiberanslutningar till Vimarhems lägenhetsbestånd i kransorterna. Vidare har
ett stödprojekt räddats då bolaget under året säkerställde bidraget till det så kallade ”Sevedeprojektet”.
Genom aktiv marknadsföring och samarbete med
intressenterna lyckades erforderligt antal beställda fiberanslutningar uppnås och Sevedeprojektet
kunde starta.
Bolagets samverkansarbete med SydOstNet har
möjliggjort en pilotsatsning inom IoT (Internet Of
Things) vilket syftar till att leverera sensorövervakade tjänster inom en mängd användningsområden.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
bolaget

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Vimmerby kommun.

I bolagsordningen finns beskrivet ändamål och
uppdrag som Vimmerby kommun tilldelat Vimmerby
Fibernät AB.

Sammantaget görs bedömningen att Vimmerby
Fibernät AB:s verksamhet är förenlig med ovan fastställda ändamål utifrån de resurser som finns.

Ändamålet med bolaget finns beskrivet i bolagsordningen §4:
”Syftet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, verka för Vimmerby
kommuns utveckling genom att främja distribution
och tillgång till bredbandstjänster”.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. (Belopp i kkr)				
2020

2019

2018

2017

2016

2.981

2.943

2.056

0

0

Resultat efter fin. poster

-5.227

-22.105

-1.738

-454

-310

Balansomslutning

50.339

51.277

52.621

3.149

2.828

2

2

6

93

92

Avkastning på tot. kap. %

-10

-43

-3

-14

-11

Avkastning på eget kap. %

-499

-2119

-58

-15

-12

Nettoomsättning

Soliditet %

Nyckeltalsdefinitioner:

Förslag till disposition beträffande vinst eller
förlust

Soliditet

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 28 359 kronor disponeras enligt följande:

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag
för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före finansiella kostnader i förhållande till
totalt kapital.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget
kapital och obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt).
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Balanseras i ny räkning (kr)

28 359

Summa

28 359

Resultaträkning
Belopp i tkr		

Not

2020

2019

				
Nettoomsättning			

2 981

2 943

			

2 981

2 943

Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader

-2 609

-3 947

Personalkostnader

2

-1 147

-359

Av- och nedskrivn. av materiella anläggningstillgångar

3

-4 209

-20 511

Rörelseresultat			

-4 984

-21 874

							
				
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter		

4

-243

-231

Resultat efter finansiella poster			

-5 227

-22 105

1 900

3 200

-3 327

-18 905

–

-7

-3 327

-18 912

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna
Resultat före skatt			
Skatt på årets resultat
Årets resultat			
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Balansräkning
Belopp i tkr			

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och andra tekniska anläggningar

5

18 554

15 769

Inventarier, verktyg och installationer

6

271

319

1 360

1 258

20 185

17 346

6 220

7 700

6 220

7 700

26 405

25 046

222

1 991

22 205

20 174

1 480

1 480

27

–

23 934

23 645

–

2 586

Summa omsättningstillgångar

23 934

26 231

SUMMA TILLGÅNGAR				

50 339

51 277

2020-12-31

2019-12-31

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar				
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar				
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Skattefordringar
					
Kassa och bank			

Belopp i tkr			

8,9

Not

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital					
Aktiekapital

1 000

1 000

Reservfond				

20

20

					

1 020

1 020

Fritt eget kapital					
Balanserad vinst eller förlust				

3 355

18 935

Årets resultat				

-3 327

-18 912

					

28

23

Summa eget kapital				

1 048

1 043
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BALANSRÄKNING
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

7

40 000

40 000

8 337

7 346

48 337

47 346

Leverantörskulder				

184

2 410

Skulder till koncernföretag

300

–

Skatteskulder

15

3

Övriga skulder

–

275

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				

455

200

					

954

2 888

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER				

50 339

51 277

Övriga skulder
Kortfristiga skulder

Rapport över förändringar i eget kapital
2019-12-31			Bundet eget kapital		

Fritt eget kapital		

			 Aktie-

Reserv-

Bal.res		

			kapital

fond

inkl årets		

					

resultat

Ingående balans			 1 000

20

Erhållet aktieägartillskott

16 974

Årets resultat					
Vid årets utgång			 1 000

1 962

20

-18 912
24

		
2020-12-31			 Aktie-

Reserv-

Bal.res

			kapital

fond

inkl årets		

					

resultat

Ingående balans			 1 000

20

Erhållet aktieägartillskott

3 331

Årets resultat					
Vid årets utgång			 1 000

24

20

-3 326
29
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NOTER

Noter med redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
					

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till
förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för
löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Nyttjandeperiod
10-25 år
3-10 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde.
Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge
upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som
används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker om
avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av
återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.		
									

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är
förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll
över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.  
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Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp
som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag
för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.   

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande
av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden. Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande
av lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga
skulder redovisas till anskaffningsvärde.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post
i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade
värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat
på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.
Det beräknade skattemässiga underskottet för 2020 är 7 119 tkr och motsvarande underskott för 2019 var
3 795 tkr.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med
avdrag för rabatter.

Ränta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att
tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.  
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Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i utbyte
redovisas direkt i eget kapital.
Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en minskning av eget kapital när beslut om återbetalning
fattats.

Koncernuppgifter
Bolaget är helägt dotterbolag till Vimmerby Kommun Förvaltning AB, org nr 556082-1976 med säte i Vimmerby. Vimmerby Fibernät AB ingår i en koncern där Vimmerby Kommuns Förvaltning AB, org nr 5560821976 med säte i Vimmerby, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.
Av totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 49% (65%) av inköpen och 47% (11%) av försäljningen
andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

Koncernbidrag
Bolaget redovisar lämnade/erhållna koncernbidrag såsom bokslutsdisposition i bolagets
resultaträkning.
Revisionsarvode		

2020		

2019

KPMG 		28		32

Not 2

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer				

Medelantalet anställda		
		

varav		

varav

2020

män

2019

män

2

100%

1

100%

Sverige		

Not 3		Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar				
			

2020		

2019

Avskrivning maskiner och andra tekniska anläggningar		

-830		

-1 504

Nedskrivning maskiner och andra tekniska anläggningar
Avskrivning inventarier, verktyg och installationer
			
Not 4

-3 331

-18 974

-48

-33

-4 209		

-20 511

Räntekostnader och liknande resultatposter

			2020		2019
Borgensavgift Vimmerby kommun
Räntekostnader, externa

-200

-190

-43

-41

			-243		-231
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Not 5

Maskiner och andra tekniska anläggningar

			

2020-12-31		

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

37 329

33 251

Nyanskaffningar

6 946

4 078

44 275

37 329

Ackumulerade avskrivningar enligt plan				
Vid årets början

-2 585

-1 081

Årets avskrivning enligt plan		

-830		

-1 504

			

-3 415		

-2 585

Ackumulerade nedskrivningar					
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Planenligt restvärde vid årets slut		
Not 6

-18 975

–

-3 331

-18 975

-22 306

-18 975

18 554		

15 769

Inventarier, verktyg och installationer						

			

2020-12-31		

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden				
Vid årets början

352

152

Nyanskaffningar

–

200

			352		352
Ackumulerade avskrivningar enligt plan					
Vid årets början

-34

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden		

-48		

-1
-33

			-82		-34
Planenligt restvärde vid årets slut		
Not 7

271		

319

2020-12-31		

2019-12-31

Långfristiga skulder till kreditinstitut

			

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen						
Övriga skulder till kreditinstitut

Not 8

40 000

40 000

Checkräkningskredit

			
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

2020-12-31		

2019-12-31

2 500

2 500

-2 200

-2 500

300

-

Ovanstående kreditbelopp avser kredit på Vimmerby kommuns centralkonto.			
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UNDERSKRIFTER
Not 9

Likvida medel

			

2020-12-31		

2019-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Tillgodo på koncernkonto hos Vimmerby kommun

–

2 586

–

2 586

Not 10		Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
			

2020-12-31		

2019-12-31

Ställda säkerheter		Inga		Inga
Eventualförpliktelser		Inga		Inga

Vimmerby den 25 mars 2021

Ola Gustafsson

Birger Andersson

Ordförande

Vice ordförande

Stig Jaensson

Annika Högberg

Sören Sjöholm

Torbjörn Swahn

		

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-03-25
KPMG AB

Thord Axelsson
Auktoriserad revisor								
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Vimmerby Fibernät AB
598 81 VIMMERBY
Besöksadress: Förrådsgatan 2
Telefon: 0492-76 93 00
www.vifab.se
fiber@vimmerby.se

