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Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun äga och förvalta
stadsnät för bredbandstjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Sundbyberg.

Miljöledningssystem

Bolaget är miljöcertifierat enligt den internationella miljöstandarden ISO 14 001 genom sitt
systerbolag, koncernen Fastighets AB Förvaltaren.
Koncernens övergripande miljömål är att vara klimatneutralt år 2018. Att vara en klimatneutral
koncern innebär att verksamheten inom koncernen inte tillför ett nettotillskott av växthusgaser till
atanosfären. Det innebär att koncernen först och främst ska minska användningen av energi och
bränslen så långt det är möjligt och i första hand välja fomybara resurser. Minskningen av el och
energi styrs via egna koncemenheters/foretags mål.

Miljöarbetet utförs enligt fastställd miljöpolicy samt genom övergripande och detaljerade
miljömål. Interna och externa miljörevisioner utförs för att följa upp miljöarbetet. I praktiken
innebär det att vi planerar, genomfor, följer upp och förbättrar vårt miljöarbete. Arbetsmtiner för
miljöfrågor finns samlade i Fastighets AB Förvaltarens miljöhandbok.

Flerårsj ämforelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
Uppgifterna i Hersårsöversikten gällande år 2013 och 2012 har ej räknats om vid övergång till K3-
regelverket, med hänvisning till K3 p. 35. 3 och 35. 32

2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning tkr 29364 28674 21024 20283 18453
Resultat efter finansiella poster tkr 4869 3572 2325 2553 1727
Balansomslutning tkr 45608 45142 42174 42394 41422
Antal anställda st 10 11 13 10 9
Soliditet % 50 42 38 31 27
Avkastning på totalt kapital % 11 8 6 7 5
Avkastning på eget kapital % 22 18 15 19 15

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not l
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Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Nettoomsättningen har under räkenskapsåret uppgått till 29. 364 (fg år 28.674) tkr, vilket är en
ötaiing med 690 tkr sedan föregående år.

Bolagets investeringar i passiv utrustning uppgår till 3. 853 (fg år 4. 695) tkr. Investeringarna avser
huvudsakligen markbearbetning for bredbandsnät.

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 4. 869 (fg år 3. 572) tkr.

Delar av personalen hyrs ut till systerbolaget Sundbybergs Bredband AB.

Under 2016 har styrelsen haft sex styrelsemöten och en styrelsekonferens.

Agarförhållanden

Samtliga aktier i bolaget ägs fi-ån och med den 3 l december 2014 av Sundbybergs Stadshus AB,
org nr 556775-5516 med säte i Sundbyberg.

ID ^
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Förslag till vinstdisposltion

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel
Årets vinst

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras sä att

i ny räkning överförs

kronor

kronor

13 793 434
3 773 001

17 566 435

17566435

17566435

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och
balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp utrycks i tusental svenska kronor där ej
annat anges.
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Resultaträkning Not

Nettoomsättning 2

Bruttoresultat

Driftkostnader
Administrationsomkostnader 2, 3, 4, 5

Bruttoresultat

Avskrivningar 6,7

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter 8
Räntekostnader och liknande resultatposter 9

Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat l O

Årets vinst

2016

29364

29364

-l 139
-19623

8602

-3702

4900

l

-32

-31

4869

4869

-1096

3773

2015

28674

28674

-l 195
-20 375

7104

-3502

3602

3

-33

-30

3572

3572

-792

2780

w ^ p.^
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Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Markanläggning/passiv utrustning
Inventarier/aktiv utrustning

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfnstisa fordrinear

Kundfordringar
Fordringar hos koncemforetag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Not 2016-12-31 2015-12-31

11

40490
622

41 112

41 112

743
1462

214
2077

4496

4496

45608

39983
684

40667

40667

232
503
470

3270

4475

4475

45 142

p.å
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Balansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet _eget kapital

Aktiekapital (5.000 aktier)
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets vinst

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Not

12

2016-12-31 2015-12-31

13

14

5000
20

5020

13793
3773

17566

22586

14535
926
486

l 192
5883

23022

45608

5000
20

5020

11 013
2780

13793

18813

17287
l 318

600
826

6298

26329

45 142

v
P.5
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Förändringar i eget kapital

Not

Eget kapital 2014-12-31
Vinstdisposition
Årets resultat

Eget kapital 2015-12-31
Vinstdisposition
Årets resultat

Eget kapital 2016-12-31

Aktie-
kapital

5 000 000

Reserv-
fond

20000

5 000 000 20 000

Balanserat Summa eget
resultat Årets resultat kapital

8168990 2844002 16032992
2 844 002 -2 844 002

2 780 442 2 780 442

11012992 2780442 18813434
2 780 442 -2 780 442

3 773 001 3 773 001

5000000 20000 13793434 3773001 22586435

'^' 7S



Sundbybergs Stadsnätsbolag AB
556602-0631

9(19)

Noter

Not l Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningarna med tillämpning av
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges nedan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess
anskaffningsvärde och det belopp vanned de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och
långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Koncernuppgifter
Sundbybergs Stadsnätsbolag AB med säte i Sundbyberg är från och med 31 december 2014 ett
helägt bolag av Sundbybergs stadshus AB, org. nr 556775-5516 med säte i Sundbyberg.
Sundbyberg stadshus AB ägs i sin helhet av Sundbybergs stad och upprättar koncernredovisning,
där bolagets upprättade koncernredovisning ingår. Moderföretag i den minsta koncern där
Sundbybergs Stadsnätsbolag AB är dotterbolag och koncernredovisning upprättas Sundbybergs
stadshus AB.

Inga transaktioner med närstående har genomförts på andra än marknadsmässiga villkor.

Intäkter

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

Ränta

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas beräkning sker på basis av underliggande
tillgångens avkastning enligt effektiv ränta.

,0 ^r^
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Skatter
Årets skattekostnad utgörs av aktuell skatt och förändring i uppskjuten skatt. Skatter redovisas i
resultaträkningen utom när skatten avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall
redovisas även skatten i eget kapital.
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning. Uppskjuten skatt redovisas på balansdagen i enlighet med balansräkningsmetoden for
temporära skillnader mellan tillgångars och skulders skattemässiga och redovisningsmässiga
värden, inga temporära skillnader har identifierats.
På gmnd av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaf&iingsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffiiingsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffhingstidpunkten .
Utgifter for löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används for övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Markanläggningar
Inventarier

Inga låneutgifter aktiveras.

20 år
5 år

5
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Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
De redovisade värdena for tillgångarna kontrolleras vid varje balansdag for att bestämma om det
finns någon indikation på nedskrivningsbehov. När det finns en indikation på att en tillgångs värde
minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov genom att en beräkning görs av tillgångens
återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoforsäljningsvärdet. Har tillgången ett
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid
beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är
tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika
tillgången. En nedskrivning reverseras om de skäl som föranledde nedskrivningen inte längre
gäller.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där bolaget är leastagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal).
Sundbybers Stadsnätsbolag AB har leasingavtal gällande kontorsmaskiner och datorer samt
miljöbilar. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga
fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när
Sundbybers Stadsnätsbolag AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från
instrumentet har löpt ut eller överförts och Sundbybers Stadsnätsbolag AB har överfört i stort sett
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag i5r poster med forfallodag mer än
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till
det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag for individuellt bedömda osäkra fordringar.

Kortfristiga låneskulder och leverantörsskulder

Kortfristiga låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag
for transaktionskostnader.

Avsättningar

Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

s
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Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: K.ortfnstiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald
semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfiistiga ersättningar redovisas som en kostnad och
en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättninear efter avslutad anställning: I Sundbybergs Stadsnätsbolag AB förekommer såväl
avgiftsbestämda som formånsbestämda pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar bolaget fastställda avgifter till Pensionsvalet och har inte någon
legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra bolaget inte kan
uppfylla sitt åtagande. Sundbybergs Stadsnätsbolag AB resultat belastas for kostnader i takt med att
de anställdas tjänster utförts.

Sundbybergs Stadsnätsbolag AB redovisar formånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s
forenklingsregler. Förmånsbestämda planer som innebär att pensionspremier betalas och dessa
planer redovisas som avgiftsbestämda planer.

De pensionsforpliktelser vars värde är beroende av värdet på en kapitalforsäkring redovisas till
värdet på kapitalförsäkringen. Om kapitalforsäkringens verkliga värde är högre än
anskaffningsvärdet, redovisas det överskjutande beloppet som en ansvarsförbindelse inom linjen.

Ersättningar vid uppsäenine: Ersättningar vid uppsägning utgår då Sundbybergs Stadsnätsbolag AB
beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller
då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om
ersättningen inte ger bolaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad
när bolaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen
värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas for att reglera
förpliktelsen på balansdagen.

Uppskattningar och bedömningar
Avskrivningstider på anläggninsstillgångar

Vid fastställande av nyttjandeperiod for anläggningstillgångar beaktas den historiska utvecklingen
samtidigt som antaganden görs om framtida teknisk utveckling. Avskrivningarna baseras på
anläggningstillgångarnas nyttjandeperiod med avdrag for eventuellt beräknat restvärde vid
nyttjandeperiodens
slut. Om teknologin utvecklas snabbare än förväntat eller konkurrens, reglering eller andra
marknadsförutsättningar utvecklas på annat sätt än förväntat, kan företagets framtida bedömning
om nyttjandqierioder och restvärden påverkas till följd av det.

P.5
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Värdering av anläggningstillgångar

Bolaget upprättar långsiktiga scenarion för att bedöma humvida verkligt värde av
anläggningstillgångar understiger det bokförda värdet, varpå ett nedskrivningsbehov skulle
föreligga. Bedömningen av verkligt värde grundar sig på ledningens bedömning av förväntade
framtida kassaflöden, vilka nettonuvärdesberäknas och dänned ger återspeglar en avkastning med
hänsyn tagen till risker som förknippas med tillgången. Ledningens uppskattning av de framtida
intäkterna och kostnaderna som ger upphov till de förväntade kassaflödena påverkas av den
framtida utvecklingen och kan därmed skilja fi-ån verkligt utfall.

Värdering av kundfordringar

Kundfordringar värderas löpande och upptas till upplupet anskaffiiingsvärde. Eventuella
reserveringar for osäta-a kundfordringar baserar sig på historisk erfarenhet.

Ekonomiska arrangemang
Inga ekonomiska arrangemang förekommer som inte redovisas i balansräkningen.

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

Avkastnine på totalt kacital

Resultat före avdrag for räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag
for uppskjuten skatt).

Not 2 Transaktioner med närstående

Transaktioner med närstående som genomförts på andra än marknadsmässiga villkor
Inga transaktioner har genomförts på andra än marknadsmässiga villkor.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
I nettoomsättning ingår koncemintem försäljning med 25.037 tkr (24.456 tkr) och i posten
administrationskostnader ingår koncerintema kostnader med 7.232 tkr (7.288 tkr).

IV
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Not 3 Ersättning till revisorerna

2016 2015

Ernst &Youne AB

Revisionsuppdraget

Summa

-65

-65

-73

-73

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2016 2015

Medelantalet anställda

Kvinnor

Män

Totalt

Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande
direktören

Löner och ersättningar till övriga anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader for verkställande direktören

Pensionskostnader för övriga anställda

Totalt

Avtal om avgångsvederlag uppgående till 1,5 årslöner har
träffats med verkställande direktören.

4

6

10

-1499
-4371

-5870

-l 942
-450
-331

-8593

5

6

11

-l 339
-4678

-6017

-l 956
-377
-354

-8704

ors
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Not 5 Operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter:
Kontorsmaskiner

Förfaller till betalning inom ett år

Bilar

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

Under perioden kostnadsforda leasingavgifter:
Kontorsmaskiner
Bilar

2016

-95

-95

-86

-86

-83
-156

-239

2015

-74

-74

-169
-86

-255

-106
-159

-265

Bolaget har inte tecknat något hyresavtal gällande kontorslokal. Verksamheten bedrivs i
systerbolaget, Fastighets AB Förvaltarens lokaler.

Not 6 Inventarier/aktiv utrustning

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Inköp

Utgående ackumulerade anskaffaingsvärden

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

2016-12-31

2113

294

2407

-1429

-356

-l 785

622

2015-12-31

l 896

216

2 112

-l 080

-349

-l 429

683

^
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Not 7 Markanläggningar/passiv utrustning

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

2016-12-31

63068
3853

66921

-23 085
-3346

-26431

2015-12-31

58373
4695

63068

-19932
-3 153

-23 085

Utgående restvärde enligt plan 40490 39983

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter

Summa

2016 2015

3

3

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Summa

2016

-32

-32

2015

-33

-33

^
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Not 10 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt för året

Summa

Redovisat resultat före skatt

Skatt på redovisat resultat
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter

Redovisad skatt

2016

-l 096

-l 096

4869
-l 071

-25

-l 096

2015

-792

-792

3572
-786

-7
l

-792

Årets skattekostnad i %

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör for 2016
22% (22% för år 2015).

22 22

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda driftskostnader

Övriga poster

Summa

2016-12-31

l 702
375

2077

2015-12-31

l 763
l 507

3270

Not 12 Utdelning på aktie

På bolagsstämman 2017-04-04 kommer ingen utdelning avseende år 2016 att föreslås.
Utdelningarna avseende 2015 och 2014 uppgick till O tkr respektive O tkr.

^
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Not 13 Kassa och bank

Koncemkonto

Summa

Beviljad checkräkningskredit uppgår till 40 mkr (40 mkr).

2016

-14535

-14535

2015

-17288

-17288

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förskottsbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna personalrelaterade kostnader
Övriga poster

Summa

2016-12-31

4601
394
246
245
397

2015-12-31

4483
375
278
260
902

5883 6298

Ställda säkerheter

Summa ställda säkerheter

2016-12-31 2015-12-31

Eventualförpliktelser

Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtagande

Summa ansvarsförbindelser

2016-12-31

117

117

2015-12-31

124

124

35
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Not 17 Händelser efter balansdagen

Inga större händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

Sundbyberg 3. &\T- -O7)- ^

Inger ;Grai
Ordförande

Hossein Atighechi

^([^
Eva EkIund^Wamke, __.

^^ ^s!^^ ^^-

pa^k^Wr^e^
Patrik Svensson

^
^^>

Kajsa Adenbäck

s,

Ina EMutfestål

Lisa Rosengård

6-Uv-<--/.
Heléne Jakobsson
Verkställande diréKtör

Vår revisionsberättelse har lämnats 'k0 IT" - O7)- 51.

Ernst & Youne AB

"SjCT
Auktoriserad revisor



Building a better
working world

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sundbybergs stadsnätsbolag AB, org. nr 556602-0631

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sundbybergs
stadsnätsbolag AB för är 2016.

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

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Värt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sundbybergs
stadsnätsbolag AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort värt 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 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 ärsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pä oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkstäifande direktören för bedömningen av bolagets för-
mäga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 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 med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mal ar att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att ärs-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller pä fel,
och att lännna en revisionsberättelse som innehåller våra utta-

landen. 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 pä
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i ärsredo-
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 pä oegent-
iigheter eller pä fel, utformar och utför granskningsätgär-
der bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-

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

. skaffar vi oss en förståelse av den del 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 effektivi-
teten i den interna kontrollen.

. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 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, om sådana upp-
lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om ärsredo-
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 pä ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning 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 memlier firm of Ernst a Yoiiiin Glohiil l. irniletl
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författninqar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning av Sundbybergs stadsnätsbolag AB för är 2016 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

Vi tillstyrker att boiagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i forvaltningsberättelsen 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
stadsnätsbolag AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort värt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamälsentiga 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 pä storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad sä att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolieras pä ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de ätgär-
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 till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

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

Värt mal beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed värt 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, eiler 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 pä revisionen av räken-
skapema. Vilka tillkommande granskningsätgärder som utförs
baseras pä vår 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
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för värt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för värt 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

Emst/c Yqung AB

'Mikael Sjölafldef
Auktoriserad revisor
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Lekmannarevision i

Sundbybergs Stadsnätsbolag AB

Till årsstämman i Sundbybergs Stadsnätsbolag AB
Org.nr 556602-0631

Till fullmäktige i Sundbybergs stad

Granskningsrapport for år 2016

Vi av fullmäktige i Sundbybergs stad utsedda lekmannarevisorer, har granskat Sundbybergs
Stadsnätsbolag 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 genomfört 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 lekmannarevisorema granskat bolagets former och instrument for styrning,
uppföljning och kontroll. Granstaiingen har visat att det föreligger en tillräcklig struktur

avseende intern kontroll inom bolaget.

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.

Sundbybergs stad den 31 mars 2017

HansErik Salomonsson


