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Sundbybergs sopsug AB
Org.nr. 556764-2334

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Verksamheten

Sundbybergs sopsug AB (fd Ursviks sopsug AB) bildades för att anlägga och sköta stationär sopsug i Stora Ursvik. Anledningen var
ett beslut som fattades under hösten 2007 inom stadsbyggnadsprojektet Stora Ursvik, att sophanteringen inom området ska ske genom
sopsug (vakuumsugteknik), i stället för genom kärlhämtningssystem. Syftet är främst miljömässigt för att minska tunga transporterna
inom området.

Stadens belagda koncembolag, Sundbyberg stadshus AB förvärvade bolaget, med firma Ursvik SopsugAB den 2 juli 2012.

Under 2013 upphandlades entreprenaden för uppförandet av sopsugsterminalen och anläggningsarbetena påbörjades under
sensommaren 2013. Sopsugsterminalen färdigställdes under 2014 och frän årsskiftet 2014/2015 har anläggningen varit i full drift.

Anslutningsavtal tecknas med byggherrar i Stora Ursvik i takt med utbyggnaden, ett arbete som kommer fortlöpa åren framöver.
Anslutningsavtalet reglerar bland annat den tekniska anslutningen mellan sopsugsanläggningen inom kvartersmark och det av Ursvik
Sopsug AB ägda huvudnätet och styrningen. Anlutningsavtalet reglerar även den anslutningsavgift som varje anslutet
kvarter/fastighetsägare måste erlägga. Drygt 1500 lägenheter är nu anslutna till anläggningen. Områdets utbyggningstakt kommer att
vara fortsatt hög fram till år 2020 och mattas av fram till år 2026. Vid full utbyggnad av området räknar vi med att upp til] 8000
lägenheter kan vara anslutna. Ett nollresultat beräknas till år 2020, under perioden kommer det att uppstå ett likviditetsbehov om ca
4-5 mkr som kommer att finansieras genom upplåning.

I anslutning till driftsättning tecknas även driftavtal/årsavtal med anslutna fastighetsägare. Driftavtalet reglerar kostnader för drift av
sopsugsanläggning och omhändertagande av insamlade sopor.

Företagets säte är Sundbyberg

Flerärsjämförelse* (tkr)

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Res. i % av nettoomsättningen
Balansomslutning
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Avkastning på totalt kapital (%)

*Definitioner av nyckeltal, se noter

2016
3942
-896

-22,72
65419

2,09
neg.
neg.

2015
3 173
-976

-30,76
63475

3,26
neg.
neg.

2014
o

-565
o

65648
4,00
neg.
neg.

2013
o

33
o

45902
6,00

o

l

2012
o

-494
o

24966
12,00

neg.
neg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Namnändring har skett under räkenskapsåret frän Ursviks Sopsug AB till Sundbybergs sopsug AB som numera utöver tidigare
verksamhet även har uppdraget att projektera, bygga och driva den nya anläggningen i Hallonbergen/Or.

Under året har genomförda utredningar visat att ett avfalls- och VA-bolag som inkluderar det nuvarande sopsugsbolaget är den bästa
lösningen för att nåden målbild som kommunfullmäktige angav i sitt beslut i juni 2016.

Kommunfullmäktige fattade i budget 2015 beslut om att all sop sugs verksamhet ska utvecklas och samlas under ett tak (Ursviks
sopsug AB) samt att verksamheten ska frigöras frän Fastighets AB Förvaltaren. Kommunfullmäktige godkände den 19 december 2016
den utredning som ligger till grund för bildande av ett avfalls- och VA-bolag som inkluderar det nuvarande sopsugsbolaget. Det
befintliga bolaget i koncernen, Sundbybergs sopsug AB, ombildas till det nya bolaget Sundbyberg Avfall och Vatten AB, och blir ett
dotterbolag till Sundbybergs stadshus AB. Sundbyberg Avfall och Vatten AB kommer att starta sin verksamhet den l april 2017.

^
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Sundbybergs sopsug AB
Org. nr. 556764-2334

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisp. enl. beslut av
ärsstämma:

Arets förlust

Belopp vid årets utgång

Villkorade aktieägartillskott uppgår till;

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst (sek)

Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
erhållna aktieägartillskott
årets förlust

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

Övrigt bundet
Aktiekapital eget kapital

100 O

100

Övrigt fritt
eget kapital

2280

-307

Arets Summa fritt

resultat eget kapital
-307 l 973

307
-700

-l 027 384
3 000 000
-699 585

l 273031

l 273031
l 273031

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

l 973

2016-12-31
3000

-700

o

-700

1273

2015-12-31
3000
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Sundbybergs sopsug AB
Org.nr. 556764-2334

RESULTATRÄKNING

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader

Sopanläggningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Arets resultat

Not

3

2016-01-01
2016-12-31

3942
3942

-2460
-737
-130

-1496
-4823

-881

-15
-15

-896

-896

196

2015-01-01
2015-12-31

3 173
3 173

-l 866
-682

-28

-1496
-4072

-899

_-77
-77

-976

-976

669

-700 -307
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Sundbybergs sopsug AB
Org. nr. 556764-2334

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2016-12-31
Not

7

s

9

10

47698
14969

_L132
63799

_S66
866

64665

77
677

o

754

754

65419

2015-12.31

47 185
15503

o

62688

669
669

63357

o

64
54

118

118

63475
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Sundbybergs sopsug AB
Org. nr. 556764-2334

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Långfristiga förutbetalda intäkter
Skulder till koncemföretag
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2016-12. 31 2015-12-31
Not

10

11

12

13

100
100

l 973
-700

l 273

l 373

15468
4447

38945
58 860

2 118
1 328

o

l 740
5 186

65419

J 00
100

2279
-307

l 972

2072

12325
4447

38945
55717

2082
523
497

2585
5687

63475
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Sundbybergs sopsug AB
Org. nr, 556764-2334

NOTER

Not l Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012: l Årsredovisning och
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkts reäovssning

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas pä ett tillförlitligt sätt.

För att finansiera investeringen av sopsugen har samtliga fastighetsägare erlagt en anslutningsavgift. Anslutningsavgiftema
redovisas som förutbetalda intäkter och intäktförs årligen till ett belopp som motsvarar årets avsia-ivningar och
räntekostnader i enlighet med självkostnadsprincipen. Som kortfristig de] redovisas de avgifter som förväntas resultatforas
under nästkommande räkenskapsår.

Koncernuppg ifte r

Sundbybergs sopsugABär ett helägt bolag av Sundbybergs stadshus AB, org. nr 556775-5516 med säte i Sundbyberg.
Sundbyberg stadshus AB ägs i helhet av Sundbybergs stad som upprättar koncernredovisning, där bolagets upprättande
koncernredovisning ingår.

inga transaktioner med närstående har skett på andra villkor än marknadsmässiga villkor.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Vid ny-, till-
och ombyggnationer kostnadsförs den del av investeringen som utgör underhåll. Innan färdigställande redovisas
investeringar som pågående fastigsarbeten.

Anläggningstillgångarna har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika
nyttjandeperioder. Tillgångarna skrivs av linjärt över bedömd nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Byggnader
Markledning
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Antal är

50
50
30

Inkomstskatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt
balansrakningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar pä temporära
skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgängar och skulder samt för övriga
skattemässiga avdrag eller underskott.

Ersättningar till anställda
Bolaget har ej haft några anställda under året. Styrelsearvoden har utgått med 167 tkr (111 tkr).
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Sundbybergs sopsug AB
Org. nr. 556764-2334

NOTER

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslutet och tillämpning av redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar
och antaganden som anses rimliga vid den tidpunkt dä bedömningen görs. Uppskattningen och antaganden är baserade på
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhålianden anses vara rimliga. Resultatet av dessa
används för att bedöma de redovisade värderna pä tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor.
Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över
regelbundet Eventuella ändringar redovisas i den period ändringen görs, om det endast påverkat denna period, eller i den
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Årsavgiften för de taxebundna intäkterna har fastställts utifrän ett antagande om att dessa intäkter kommer att täcka bolagets
rörelsekostnader vid 4 000 st anslutna lägenheter. Vid ärsskiftet uppgick antalet anslutna lägenheter till ca I 500 st.

Detta innebär att de taxebundna intäkterna inte täcker kostnaderna under 2016. Bedömningen är att upp till 8 000 st
lägenheter kommer att vara anslutna vid full utbyggnad.

Se även särskilt redovisningsprinciper avseende intäkter.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 Inköp och försäljning inom koncernen

Andel av försäljningen som avser koncemföretag
Andel av inköpen som avser koncemföretag

2016

20%
17,5%

2015

34%
12,5%

Not 4 Ersättning till revisorer

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

2016

-75
o

o

-34

2B15

-60
o

o

-45

-109 -105

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av
kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sädant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller
skatterådgivning.

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Ränta långfristiga skulder
Övriga räntekostnader

2016

9

_6
15

2015

77
_Q
77
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Sundbybergs sopsug AB
Org. nr. 556764-2334

NOTER

Not 6 Skatt på årets resultat

Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt

Skattekostnad 22,00% (22,00%)

2016

196
196

-896

197

2015

_669
669

-976

215

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
I år uppkomna underskottsavdrag
Förändring Uppskjuten skatt
Summa

Not 7 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde markledning
Redovisat värde mark

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde
Försälj ningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificering från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 10 Uppskjuten skatt

Underskottsavdrag

Underskottsavdrag

-6
-191
196
196

2016. 12-31

48 147
1475

o

49622
-962

.

-962
_-1 924
47698

30791
16871

36
47698

2016-12-31

16037
o

16037
-534

_-534
-1068
14969

2016. 12-31

o

l 132
o

l 132
l 132

Temporär Uppskjuten
skillnad skattefordran

3 933 866

3043 669

o

-215
669
669

2015-12. 31

36
o

_48 111
48 147

o

_^962
.

-962
47 185

31433
15716

36
47185

2015-12-31

o

_1&037
16037

o

-534
-534

15503

2015. 12-31

64714
o

^64714
o

o

2016-12-31

Uppskjuten
skatteskuld

o

2015-12.31
o
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2016-12.31

32311
26Kfc8

2016-12.31

-2 118

2016-12-31

l 526
214

l 740

2015. 12-31

22000
33717

2015-12. 31

-2082

2015-12-31

l 565
J 020
2585

Sundbybergs sopsug AB
Org. nr. 556764-2334

NOTER

Not 11 Långfristiga skulder

Förfaller om 1-5 år
Förfaller senare än 5 år

Not 12 Checkräkningskredit

Sålda på koncemkonto

Beviljad checkräkningskredit 20 000 tkr,

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Pörutbetalda anslutningsavgifter
Upplupna kostnader

Not 14 Ställda säkerheter

Inga

Not 15 Eventualfdrpliktelser

Inga

Not 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

J^an Jogell ny rerkställande direktör för Sundbybergs Sopsug AB den l januari 2017. Det befintliga bolaget i koncernen,
Sopsug^AB, kommer att byta namn till Sundbyberg Avfall'och Vatten AB, och kommer att överta verteamheten

för avfall ohc vatten frän Sundbubergs stad frän och med den l april 2017.

Not 17 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning pä eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning pä totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg for finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning
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Sundbybergs sopsug AB
Org. nr. 556764-2334

NOTER

Sundbyberg, 201^7()l)'\^

^iSSv^^
Tomas Kriej
Styrelseledamot
Ordförande

KajsaAdenbäck
Styrelseledamot
2:e vice ordförande

Kennet Söderström
Styrelseledamot

in B oj l ing'
Styrelseledamot
l :e vice ou

Mats Sltos/y/

Styre^sgleäämot

[asan Fransson
Styrelseledamot

^).
Veronica Kallander
Styrelseledamot

'fogen
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 3^ war^, 2017

EmsvSi Win» AB

Auktoriserad revisor
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EY
Building a better
working world

Revisionsberättelse

Til! bolagsstämman i Sundbybergs sopsug AB, org.nr 556764-2334

Rapport om ärsredovisnlngen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sundbybergs
sopsug AB förär 2016.

Enligt var uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med ärsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av Sundbybergs sopsug ABs finansiella
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt Intemationat Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sundbybergs sopsug
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga sonn grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt ärsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll

som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pä oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
mäga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka fömnågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra meö verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Vara mal är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter el!er på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra utta-

tanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegenttigheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller pä fel, utformar och utför granskningsåtgär-
der bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-

sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
fe!, eftersonn oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

* skaffar vi oss en förståelse av den det av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsätgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständighetema, men inte för att uttala oss om effektivj-
teten i den interna kontrollen.

. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningspnnciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till

betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi I revisionsberättelsen fästa

uppmärksamheten pä upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, onn sådana upp-
lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. Vara slutsatser baseras pä de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.

Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

. utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningama, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade onnfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

A mcmter firm of Ernst S Young Globril Limited
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

ning av Sundbybergs sopsug AB för år 2016 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed I Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs nämnare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sundbybergs sopsug
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vara uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolidenngsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedönna bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras pä ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär-
der som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas pä ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Värt mal beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
värt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende:

. företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig tiil någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

. pä något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
ärsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Värt mal beträffande revisionen av förslaget til! dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om

detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras pä var professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen pä sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skuNe ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Stockholm den 31 mars 2017

Ernst

Sjö la p<
Auktoriserad revisor
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Lekmannarevision i

Ursvik Sopsug AB

Till årsstämman i Ursvik Sopsug AB
Org.nr 556764-2334

Till fullmäktige i Sundbybergs stad

Granskningsrapport fiir år 2016

Vi av fullmäktige i Sundbybergs stad utsedda lekmannarevisorer, har Ursvik Sopsug AB:s
verksamhet.

Styrelse och VD svarar for att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning,
ägardirektiv samt de föreskrifter som gäller for verksamheten. Lekmannarevisoremas ansvar
är att granska verksamhet och intern kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet
med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfort granskningen för att i rimlig grad
försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs for att ge rimlig grund för
bedömning och prövning.

Under året har lekmamiarevisorema granskat bolagets former och instrument for styrning,
uppföljning och kontroll. Granskningen har visat att det föreligger en tillräcklig struktur
avseende intern kontroll inom Ursvik Sopsug AB

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner
således inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

bybergs stad den 31 mars 2017

HansErik Salomonsson


