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LPOnet Osk Anl 
O versikt ö ver verksamheten 2018 

Koncernen LPOnet Osk Anl bestod under räkenskapsperioden av moderandelslaget LPOnet Osk 
Anl och dess helägda dotterbolag Andelslaget EmsaloNet, som äger det optiska fibernätet som 
LPOnet använder i Emsalö i Borgå. 

LPOnet Oy Ab, som tidigare fungerade som affärsverksamhetsdotterbolag, fusionerades i moder-
andelslaget Telefonandelslaget LPO den 31.12.2017, varefter moder-andelslagets namn ändrades 
till LPOnet Osk Anl. På grund av fusionen visar inte koncernbokslutet för år 2017 dotterbolagets 
affärsverksamhetsrater, utan endast fusioneringsvinsten, varmed resultaträkningen inte är 
jämförelsebart. Jämförelsen med fjolåret har gjorts i förhållande till dåvarande dotterbolaget 
LPOnet Oy Ab:s tal. 

Verksamhetens nyckeltal 

LPOnet fortsatte med sin strategi baserad på det optiska fibernätet och som en del av denna 
strategi avvecklades tjänster i de gamla näten. Det optiska fibernätets intäkter fortsatte att växa, 
men tillväxten av hela företagets omsättning påverkades ännu av de minskande intäkterna i 
anknytning till avvecklingen av de gamla näten. Omsättningen sjönk således med 1,9 % till 4,5 
miljoner euro. 

Rörelsevinsten steg 47 % till 332 tusen euro. Ombyte i personal under året ledde till minskning i 
personalkostnaderna. Inbesparingar nåddes bl.a. även med flyttningen av butiken i Lovisa.  Även 
avskrivningarna minskade jämfört med fjolåret. 

Investeringarna år 2018 var 1,2 miljoner euro, varav 850 tusen euro var investeringar i det optiska 
fibernätet. Beträffande investeringar i optiska fibernätet, fortsatte man bl.a. förverkligandet av nya 
förhandsförsäljningsområden i Borgå. 

 

Under året tecknades 150 nya andelar, varav 22.500 euro tecknades i andelskapitalet och 52.500 
euro i fonden för investerat fritt eget kapital. Medlemsrabatter beviljades under året totalt 280.464 
euro. 

Verksamhetens huvudpunkter 

Satsningen på försäljningen av optiska fiberanslutningar både på det traditionella 
verksamhetsområdet i Lovisa samt närkommunerna och speciellt i Borgå enligt 
förhandförsäljningeskonceptet fortsatte. I förhandförsäljningen säljes det valda området innan 
byggandet påbörjas varmed investeringens risker minskar märkbart. 

En synlig förändring som skedde i Lovisa var flytten av butiken från torghörnet tillbaka till 
Vintergatans fastighet. Flyttningen inverkade inte på kundströmmen och därmed uppnåddes 
besparingar. 

Under året var personalstyrkan i medeltal 28, vilket är 4 mindre än året innan. Under året röndes 
ett större utbyte i personalen än tidigare. 
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Nät- och tjänsteanslutningarnas utveckling 

LPOnet har sedan 2007 satsat på utbyggnad av optiska fibernät och erbjudandet av tjänster via 
det. Den traditionella affärsverksamheten i trådtelefon- och ADSL-näten har gått ner som en följd 
av övergången mot optiska fibernät och mobiltelefonnät och på våren 2014 offentliggjorde LPOnet 
sitt strategiska mål att göra Lovisa till en fullfjädrad optisk fiberstad under detta årtionde, genom att 
ersätta de gamla näten med optiskt fibernät. Strategin följer den allmänna utvecklingen, där 
telekommunikationstjänsterna övergår från gamla telefon-, ADSL-, och kabel-TV-nät till optiska 
fibernät och mobilnät. För LPOnets del är övergången till enbart optiska fibernät även en 
betydande kostnadseffektivitetsfaktor, som möjliggör konkurrenskraftigare tjänsteutbud till 
ägarkunderna. 

Optiska fibernätet 

Antalet anslutningar i det optiska fibernätet var vid slutet av år 2018 nästan 5.000 st. Tillväxten var 
9 %. 

 

Optiska fibernätets anslutningar 
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Bredbands- och kabel-TV-tjänster 

LPOnet erbjuder i det optiska fibernätet både bredbands- och kabel-TV-tjänster. LPOnet erbjuder 
bredbandstjänsten även i det traditionella telefonnätet med ADSL-teknologi, och kabel-TV-tjänsten 
erbjuds fortfarande även i det traditionella kabelnätet. 

I och med tillväxten i optiska fibernätsanslutningar, kompenseras de upphörande ADSL-
bredbands-anslutningarna redan helt och hållet och som helhet har bredbandstjänsternas antal 
vuxit redan i flera år. 

 

Även beträffande kabel-TV-tjänsterna kompenserar det optiska fibernätet helt och hållet de 
upphörande tjänsterna i kabelnätet och även kabel-TV-tjänsterna växer. 

 

Bredbandsanslutningar 

Kabel-TV-anslutningar 
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De traditionella nätens anslutningar har nästan helt ersatts med optiska fiberanslutningar 

Under året 2017 uppnådde LPOnet en betydande milstolpe i sin strategi, då den traditionella 
trådtelefonverksamheten lades ner helt och hållet. Även ADSL-bredbandstjänsten i trådtelefon-
nätet lider mot sitt slut och tjänsten upphör planenligt under året 2019. 

 

Även antalet anslutningar i det traditionella kabel-TV-nätet sjunker i och med övergången till det 
optiska fibernätet och enligt strategin avslutas tjänsterna även i detta nät under året 2019. 

 

ADSL-anslutningar 

Traditionella (coax) kabel-TV-anslutningar 
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Medlems- och andelsutvecklingen 

Såväl medlems- som andelsantalet fortsatte växa i allt högre grad. Tillväxten ökade tack vare  
det optiska fibernätets anslutningsförsäljning, samt speciellt tack vare den lyckade försäljningen av 
nya andelar i samband med förhandsförsäljningen i Borgå. 

Medlemsantalet ökade 3,5 % och var vid årets slut 4.172. 

 

Antalet andelar ökade 2,5 % och vid årets slut fanns 5.589 andelar. 

 

Medlemmar vid årets slut 

Andelar vid årets slut 
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Förvaltning 

Andelslagets styrelse bestod fram till andelsstämman av Mats Lobbas (ordförande), Ulf Lindén 
(viceordförande), Paavo Sistola, Ralf Sjödahl samt Sonja Stenman. Efter andelsstämman bestod 
styrelsen av Mats Lobbas (ordförande), Ylva Pallas (viceordförande), Arto Henriksson, Ulf Lindén, 
Ralf Sjödahl, Rauno Fält och Paavo Sistola. 

Som verkställande direktör verkade Gustaf Forsberg. 

Ordinarie andelsstämman 2018 

Ordinarie andelsstämman hölls 26.4.2018. På andelsstämman var 22 medlemmar och röster 
närvarande, varav 8 var ombud. Till revisor valdes revisionssamfundet KPMG Oy Ab, som hade 
anmält CGR Teija Sutinen som ansvarig revisor. 

Styrelsen befullmäktigades fram till följande andelsstämma att besluta om teckningspriset och 
betalningsvillkoren för nya andelar. 

Teckningspriset på ny andel 

Befullmäktigad av andelsstämman beslöt bolagets styrelse, att teckningspriset på ny andel är  
500 €. Av teckningspriset är andelsavgiften enligt andelslagets stadgan 150 €. 
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Pro Forma jämförelse på LPOnet Osk Anl:s (ANL) och LPOnet Oy Ab:s (AB) resultaträkningar   

        ANL       AB 

R E S U L T A T R Ä K N I N G      2018    2017 

         

OMSÄTTNING   4 528 004,57    4 615 074,27 

         

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER   55 708,20    84 497,05 

         

Material och tjänster        

Material, förnödenheter och varor        

 Inköp under räkenskapsperioden   -179 851,26    -132 344,06 

 Förändring av lager   1 190,41    -23 218,74 

 Köpta tjänster   -771 126,70    -852 538,65 

    -949 787,55    -1 008 101,45 

Personalkostnader        

 Löner och arvoden   -1 360 203,73    -1 398 248,72 

 Pensionskostnader   -244 484,81    -289 109,37 

 Övriga lönebikostnader   -23 216,79    -31 101,93 

    -1 627 905,33    -1 718 460,02 

         

Avskrivningar enligt plan   -855 141,80    -893 962,72 

         

Övriga rörelsekostnader   -818 504,91    -853 676,88 

         

RÖRELSEVINST   332 373,18    225 370,25 

         

Finansiella intäkter och kostnader        

 Dividendintäkter   16 533,52    13 100,30 

 Ränteintäkter   1 963,40    1 634,86 

 Ränteintäkter från företag inom samma koncern   451,11     

 Övriga finansiella intäkter   5 864,40    13 501,82 

 Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva -34 835,51     

 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader   -4,06    -302,06 

 Ränte-/övriga finansiella kostnader till företag i samma koncern        

    -10 027,14    27 934,92 

         

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER  322 346,04    253 305,17 

         

 Bokslutsdispositioner   -268 189,49    3 696,92 

 Inkomstskatter   -12 804,22     

         

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST     41 352,33       257 002,09 

 

 

 

 

 


