
Saltsjö Duvnäs Kabel-TV ekonomisk förening    

Verksamhetsberättelse  2020    
 
Org. nr. 716421-7676 
Föreningens adress: Box 4055, 131 04 Nacka  

Styrelsen 
 
Föreningens funktionärer har under verksamhetsåret varit: 
Styrelse: Claes Liljeson ordförande, Magnus Glans sekreterare, Björn Sommar kassör 
och Paolo Angius suppleant. 
 
Revisor: Per Robert Holm 
Revisorssuppleant:  Hans Lindblad 
Valberedning: Elisabeth Westberg och Bertil Bucht sammankallande. 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 2 protokollförda sammanträden. 

Drift av kabelnätet 
Föreningen har per 200701 försålt kabeltevenätet till 
ELPA TV och Brebandsteknik AB, Jägerhorns väg 17, 141 75 Kungens Kurva, tel. 
08-680 66 50. info@elpa.se  som fram till minst 20250701 fortsatt sköter drift, 
underhäll, programrättigheter och abonnemang. 
Detta enligt beslut vid  årsmötet 2020. 
 
 
Kanalutbud 
 
Det nuvarande kanalutbudet omfattar ca 30 kanaler och tre digitala radiokanaler.  
En uppdaterad kanalplan finns på http://www.saltsjo-duvnas.se/. under fliken 
KabelTV. 
 
 
Långsiktig plan 
. 
Likvidation av föreningen på årsmötet 2021. 
Eventuella återstående likvida medel överförs, efter avveckling, till Saltsjö-Duvnäs 
Fastighetsägareförening. 
 
Ekonomi 
 
Resultatet av verksamheten samt föreningens ställning vid årets slut framgår av 
nedanstående resultaträkning och balansräkning.  
 
 Styrelsen i januari 2021 
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Styrelsen foreslSr att arsmotet faststdller ovansteende resultat- och balansrdkning och att overskoil
0 kronor balanseras i ny rdkning. Foreningen har utskiftat 16 298:- till Saltsjo-Duvnds
fastighetsdga refo ren i n g e n I igt stii m mobesl ut

saltsjii-Duvnes Ek fiir 2021-03-15

Claes

Magnu-s Sommar

Per- Robert Holm

ttelse har avgivits 20 202t-o3-17



Revisionsberiittelse fiir Saltsjii-Duvnfls kabel-TV ek fiir 2020
Org nr 716421-7676
Jag har utftjrt en revision av irsredovisningen fiir rtikenskapsflret 2020-01-01 -2020-12-31.

Mitt ansvar iir uttala mig om Srsredovisningen pi grundval av min revision. Jag har utfort revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krliver att
jag ftljer yrkesetiska krav samt planerar och utlor revisionen ftr att uppni rimlig siikerhet att

irsredovisningen inte inneh6ller viisentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika Atgarder

inhiimta revisionsbevis om belopp och annan information i Srsredovisningen. Revisorn viiljer vilka
itgiirder som skall utfloras, bland annat genom att beddma riskerna ftir viisentliga felaktigheter i

Arsredovisningen, vare sig dessa beror pi fel eller oegentligheter. Vid denna riskbeddmning beaktar

revisorn de delar av den interna kontrollen som iir relevanta for hur ftireningen uppriittar
Arsredovisningen ftir att ge en riittvisande bild i syfte att utforma granskningsitg?irder som Ar

iindamilsenliga med htinsyn till omsttindigheterna, men inte i syfte att gOra ett uttalande om

effektiviteten i ftireningens interna kontroll. En revision omfattar ocks6 en utviirdering av

iindamAlsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvAnts och av rimligheten i styrelsens

uppskattningar i irsredovisningen, liksom en utviirdering av den dvergripande presentationen i
6rsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillriickliga och 2indamilsenliga som grund flor mina

uttalande

Uttalanden: Enligt min uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen
och ger en i alla viisentliga avseenden en riittvisande bild av fiireningens finansiella stiillning per den 3l
december 2018 och av dess finansiella resultat for Aret enligt 6rsredovisningslagen.

Verksamhetsbertittelsen iir ltirenlig med irsredovisningens Ovriga delar.

Jag tillstyrker diirfor att foreningsstiimman faststiiller resultatrakningen och balansriikningen ftir
foreningen. Utdver min revision av irsredovisningen har jag tiven utfbrt en revision av styrelsens

forvaltn in g Ibr fiireningen ltjr verksamhetsiret.

Mitt ansvar iir att med rimlig siikerhet uttala mig om ftirslaget till dispositioner betriiffande foreningens

vinst eller ftirlust och om forvaltningen p5 grundval av min revision.

Som underlag flor mitt utlitande om

. styrelsens {tirslag till dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller forlust harjag granskat

om ftirslaget iir ftrenligt med lagen om ekonomiska foreningar.

. ansvarsfrihet har jag utdver min revision av irsredovisningen granskat viisentliga beslut,

itgarder och forhillanden i foreningen ftir att kunna bedcima om n6gon styrelseledamot iir
ersiittningsskyldig mot ltireningen. Jag har iiven granskat annat om nigon styrelseledamot pi
annat satt handlat i strid med lagen om ekonomiska foreningar, irsredovisningslagen eller

foreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillrtickliga och andamilsenliga som grund for mina

uttalanden.

Jag tillstyrker att ftireningsstamman disponerar vinsten enligt ftirslaget i florvaltningsberiittelsen och

beviljar styrelsens ledamOter ansvarsfrihet flor riikenskapsiret.

Saltsjo-Duvniis den 7 april202l

I r l+^-
Per-Robert Holm
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