
Saltsjo Duvniis Kabel-TV ekonomisk ftirening

Verksamhetsberittelse 2018

Org. nr. 7L6421.-7676
Foreningens adress: Box 4055, 1,3L 04 Nacka

Styrelsen

F<ireningens funktioniirer har under verksamhetsiret varit:
Styrelse: Claes Liljeson ordftirande, Magnus Glans sekreterare och Jan Torell kass<ir.

och Paolo Angius ledamot.

Revisor: Per Robert Holm
Revisorssuppleant: Hans Lindblad
Valberedning: Elisabeth Westberg och Bertil Bucht sammankallande.

Styrelsen har under verksamhetsflret haft 1 protokollfort sammantrdde.

Medlemmar
Foreningen hade vid 2018 flrs slut 187 medlemmar.
Detta dr en minskning med 20 medlemmar frfln 20L7.

Drift av kabelndtet
Kabelniitets drift, underhill, programriittigheter och abonnemang skots av ELPA,
Arth6n & Bengtsson AB, Jiigerhoms vag 17,l4l 75 Kungens Kurva, tel. 08-680 66

50.

Grdvningspolicy
Med stod av beslut p& trsmritet2006 giiller ftiljande griivningspolicy.
Medlemmar med konstaterade kabelproblem fir sjiilva st6 ftir griivningskostnaden
frfln frirdelningsskip till fastighetens anslutningspunkt. Frireningen stflr ft)r skyddsrdr,
kabel och inkoppling.
Anledningenar att ftireningen ej kan ansvara ftir vad som gtirs pi den enskilde
medlemmens tomt.
Denna policy har pi ett effektiu stitt stabiliserat f<ireningens ekonomi si att vi nu kan

ta ut en rimlig flrsavgift och satsa pi utveckling av teknik och kanalutbud.

Kanalutbud

Det nuvarande kanalutbudet omfattar ca 30 analoga/digitala kanaler och tre digitala
radiokanaler. Minga av TV-kanalerna stinds dverlappande bide analogt och digitalt
men blir fram<iver allt mer digitala

En uppdaterad kanalplan finns p& http://www.saltsjo-duvnas.se/. under fliken
KabelTV.



Lingsiktig plan

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att uppgradera och vidmakth6lla nuvarande niit ftlr
att erbjuda medlemmarnahdg kvalitet kvalitet och ldmpligt programutbud.

Vidare information kommer inftir och pi ftireningens irsmote i maj 2019.

Ekonomi

Styrelsen ftireslir en oft)riindrad irsavgift p6 600 kr for perioden 190701-200630.
Elpa har debiterat en minadsavgift pA 164:-.

Resultatet av verksamheten samt Foreningens stdllning vid flrets slut framgfir av
nedanst5ende resultatrdkning och balansrdkning.

Styrelsen i aprll2019



Saltsjii-Duvnds Kabel-TV Ek f<ir

Org nr 7L642L-7676

Resultatrakning

Medlemsintdkter

Reparationer och underhdll

Ovriga kostnader

Ra nteinta kter

Ba nkkostnader

Upplosning/avsattning Rep fond

Arets resultat

Balansrdkning

Til196 nga r

Anldggni ngsti llgE nga r

Avskrivni nga r

Anldggningstil lgSnga r netto

Omsettningstillgd nga r

Kassa, Bank

Summa tillgingar

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Medlemsinsatser

Reservfond

Balanserad vinst

Arets resultat

Repa rationsfond

Summa eget kapital

Skulder

Upplupna kostnader

Summa eget kapital och skulder

2018

1 15200

-69922

-29454

-1250

-1.4574

n

3299938

-3299931

1-

610153

610154

1 L050

1 L00

5387

0

567624

58516 1

24993

6 10154

20L7

1,24200

-36470

-28258

0

-1250

-s8000

222

3299938

-3299937

L

591872

591873

11050

1100

5165

222

553050

570587

21.286

591873

20L6

136200

-121606

-22459

0

-1250

9450

335

3299938

-3299937

L

512559

5 12560

L L050

1,100

4830

335

495050

512365

195

512560

Styrelsen foreslSr att Srsmotet faststdller ovansteende resultat- och balansrdkning och att overskotl
0 kronor balanseras i ny rdkning.
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Min revisionsberattelse har avgivits 2019-05-04

'L/ \l/L t;F--
Per- Robert Holm



Revisionsberfittelse fiir Saltsjii-Duvnf,s kabel-TV ek fiir 2018
Org nr 716421-7676

J ag har utfiirt en revision av Arsredov isn ingen lor riikenskapsfrret 20 I 8-0 I -0 I - 20 I 8- I 2-3 I .

Mitt ansvar iir uttala mig om irsredovisningen pi grundval av min revision. Jag har utltift revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kriiver att jag fdljer
yrkesetiska krav samt planerar och utftir revisionen for att uppn6 rimlig siikerhet att irsredovisningen inte
inneh6ller viisentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika itgiirder inhiimta revisionsbevis om
belopp och annan information i irsredovisningen. Revisorn viiljer vilka Etgiirder som skall utf6ras, bland annat
genom att beddma riskerna flor viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi fel eller
oegentligheter. Vid denna riskbeddmning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som iir relevanta ftir
hur foreningen uppriittar 6rsredovisningen for att ge en riittvisande bild i syfte att utforma granskningsitgiirder
som iir iindamfllsenliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men inte i syfte att gdra ett uttalande om effektiviteten
i loreningens interna kontroll. En revision omfattar ocksi en utviirdering av iindamAlsenligheten i de

redovisningsprinciper som har anvants och av rirnligheten i styrelsens uppskattningar i irsredovisningen, liksom
en utvardering av den dvergripande presentationen i firsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillriickliga och iindamdlsenliga som grund lbr rnina uttalande

Uttalanden:

Enligt min uppfattning har Arsredovisningen upprAttats i enlighet rned 6rsredovisningslagen och ger en i alla
viisentligaavseendenenriittvisandebildavfloreningensfinansiellastiillningperden3l december20 l8ochav
dess finansiella resultat Itjr 6ret enligt flrsredovisningslagen. Verksamhetsberiittelsen iir ftirenlig med

Arsredovisningens 6vriga delar.

Jag tillstyrker darfdr att fureningsstAmrnan faststiiller resultatrakningen och balansriikningen ltir fdreningen.

Utdver min revision av Arsredovisningen har jag aven utfort en revision av styrelsens forvaltning for fdreningen
fiir verksamhetsiret.

Mitt ansvar ar att med rimlig siikerhet uttala mig om fdrslaget till dispositioner betriiffande ltireningens vinst
eller fiirlust och orn ltirvaltningen pfl grundval av rxin revision.

Som underlag lor mitt utl6tande om

- styrelsens florslag till dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller fdrlust harjag granskat om
forslaget iir ftirenligt med lagen om ekonomiska fiireningar.

- ansvarsflihet harjag ut6ver min revision av flrsredovisningen granskat viisentliga beslut, AtgArder och

forh6llanden i foreningen for att kunna bedOma om nflgon styrelseledamot iir ersiittningsskyldig mot
foreningen. Jag har iiven granskat annat om nigon styrelseledamot p6 annat siitt handlat i strid med

lagen om ekonomiska ltireningar, Srsredovisningslagen eller floreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat iir tillriickliga och andam6lsenliga som grund for mina

uttalanden.

Jag tillstyrker att floreningsstamman disponerar vinsten enligt ftirslaget i florvaltningsberiittelsen och beviljar
styre I sens ledamdter ansvarsfrihet fiir riiken skapsdret.

Saltsjo-Duvnds den 5 rnaj 2019

{\t- jt"--
P{er-Robem Holrn
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