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1 Sammanfattning

I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och noteringar från granskningen av
Sundbybergs stads årsbokslut och årsredovisning för 2016.

Granskningens främsta syfte har varit att ta fram revisionsbevis inför revisorernas bedömning
av huruvida räkenskaperna är rättvisande och om årsredovisningen kan godkännas.

De väsentligaste slutsatserna i 2016 års granskning sammanfattas enligt följande:

· Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt den kommunala
redovisningslagen samt god sed.

· Årsredovisningen ger sammantaget en tillräcklig bild av stadens utveckling,
utmaningar, ekonomi och finansiella situation.

· Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper.

2 Inledning

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundbybergs stad granskat stadens
årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Rapporten innehåller iakttagelser från granskningen
av årsbokslutet med avseende på väsentliga poster, och för övriga poster endast om det
ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda noteringar i samband med granskningsarbetet.
Alla belopp är angivna i miljoner kronor (mkr) om inte annat anges.

3 Syftet med granskningen

Granskningens syfte är att bedöma huruvida årsredovisningen är upprättad i enlighet med
den kommunala redovisningslagen, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild av stadens resultat och ställning samt huruvida beskrivningen av den bedrivna
verksamhetens resultat och måluppfyllelse är tillräcklig.

Med rättvisande bild avses framför allt:
ü att tillgångar och skulder existerar och avser staden,
ü att tillgångar och skulder värderats och klassificerats rätt,
ü att Sundbybergs stads samtliga tillgångar och skulder medtagits,
ü att intäkter och kostnader i allt väsentligt periodiserats korrekt, d.v.s. avser

verksamhetsåret 2016
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4 Granskningens omfattning

Revisionen har utförts med utgångspunkt i kommunallagen, kommunala redovisningslagen,
god revisionssed för kommunal verksamhet samt stadens interna riktlinjer och anvisningar
avseende upprättande av årsbokslut.

Vår granskning omfattar årsredovisningens olika avsnitt med inriktning mot:
ü Förvaltningsberättelse
ü Nämndernas ekonomiska resultat och verksamhet
ü Ekonomiska rapporter med tilläggsupplysningar

Granskningen av årsredovisningen har inriktats mot väsentliga poster och avvikelser samt
omfattar även bedömning av stadens ekonomiska ställning och utveckling. Vidare har vi även
granskat att staden tillämpat berörd lagstiftning och god redovisningssed i kommuner.
Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning av verifierande
underlag.

5 Kommentarer kring stadens ekonomiska resultat och ställning

Nedan redovisas ett antal nyckeltal i sammanfattning för Sundbybergs stad.

Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012

Årets resultat, mkr 63,8 134,9 1,6 30,6 -4,4

Eget kapital, mkr 2 495 2 432 2 297 2 295 2 265

Verksamhetens nettokostnader (inkl
expl.intäkter) i procent av
skatteintäkter/statsbidrag samt
utjämning

98 94 102,8 98,9 102,3

Investeringar, mkr 272 384 484 409 241

Skattesats, procent 18,90 18,88 18,88 18,88 19,03

Soliditet 1.) 64 63 64 67 74

Soliditet 2.), procent 47 46 45 46 52

1.) Soliditet exklusive ansvarsförbindelser för pensioner

2.) Soliditet inklusive totalt pensionsåtagande.

Staden redovisar ett resultat om 64 mkr för räkenskapsår 2016. Budget för räkenskapsåret
uppgick till 83 mkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst av lägre skatter och statsbidrag än
budgeterat. Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster (benämnt Justerat resultat1)
uppgår till -6 mkr (-61 mkr). Jämförelsestörande poster utgörs främst av exploateringsintäkter.

1 Tidigare års benämning: Underliggande resultat
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Balanskravsresultatet uppgår till 61,8 (131,5) mkr.

Verksamhetens nettokostnader understiger budget med 91,4 mkr och har ökat med 265 mkr
jämfört med föregående år. Avvikelsen mot föregående år är främst hänförlig till föregående
års exploateringsintäkter som var 115 mkr högre än för 2016.

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott om 9 mkr. Förskolenämnen bidrar med ett
överskott om 14,5 mkr medan Stadsmiljö- och teknisk nämnd bidrar med underskott om 5,6
mkr. Övriga nämnder redovisar avvikelser om ±1,6 mkr mot budget.

Ett nyckeltal för att bedöma det ekonomiska läget i kommuner är verksamhetens
nettokostnader i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag. Om måttet överstiger 100
procent måste den löpande verksamheten täckas på annat sätt än genom skatter och
verksamhetsintäkter, t.ex. genom ett finansiellt nettoöverskott eller försäljning av tillgångar.
För Sundbybergs stad är nyckeltalet 98 % för räkenskapsår 2016.

Sundbybergs stad har en förhållandevis hög soliditet och låg skuldsättningsgrad vid en
jämförelse med andra kommuner. Soliditeten har förbättrats med en procentenhet i jämförelse
med föregående år. Om hänsyn tas till pensionsförpliktelser uppgår soliditeten till 47 %, en
förbättring med en procentenhet mot föregående år.

Vår bedömning – Sundbybergs stad har en, i jämförelse med många andra kommuner,
fortsatt stark ekonomisk ställning med hög soliditet. Nämnderna redovisar sammantaget ett
positivt resultat. Det bör dock understrykas att stadens kraftiga expansion fortsatt ställer krav
på en aktiv ekonomistyrning. Vidare kommer en tydlig strategi krävas för att finansiera den
fortsatta expansionen.

6 Årsredovisningen 2016

6.1 Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen i Sundbyberg stads årsredovisning omfattar en övergripande
beskrivning av stadens utveckling under året, både ur ett ekonomiskt perspektiv och med
avseende på befolkningsutveckling, bostadsbyggande samt arbetslöshet.  Staden redovisar
även årets resultat i jämförelse mot budget och tidigare år samt redogörelser för respektive
nämnds utfall. Förvaltningsberättelsen innehåller avsnitt rörande årets resultat, finansiell
analys och god ekonomisk hushållning, arbetsgivarfrågor samt resultat för nämnder och
styrelse.

Övergripande bedömning – Förvaltningsberättelsens olika delar ger en överskådlig och
sammanfattande bild av stadens utveckling under 2016. I följande avsnitt kommenterar vi
väsentliga avsnitt i årsredovisningen samt våra bedömningar av dessa.

6.2  Årets resultat
Sundbybergs stad redogör för årets resultat i jämförelse mot budget och föregående år.
Avsnittet innehåller även en beskrivning av de olika resultatposterna och förklaring till utfall
och avvikelser mot budget.
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Vår bedömning – Årsredovisningen innehåller till många delar tillräckliga analyser och
information kring det ekonomiska resultatet.

6.3 God ekonomisk hushållning
Staden presenterar i årsredovisningen ett avsnitt rörande god ekonomisk hushållning vilket
innefattar en uppföljning av finansiella nyckeltal med jämförelse mot Stadens finansiella mål,
uppföljning av kommunfullmäktiges mål till alla nämnder samt balanskravsutredning.

I december 2015 antog kommunfullmäktige ”Principer för ekonomistyrning och
investeringsprocess i Sundbybergs stad”. Dessa gäller från och med 1 januari 2016.
Ekononomistyrningsprinciperna omfattar bland annat stadens finansiella mål, principer för
budget och investeringar, process för budget och uppföljning. I årsredovisningen har staden
gjort en analys av 2016 års utfall utifrån ekonomistyrningsprinciperna. Kortfattat omfattar
målen följande:

· Resultatet (exkl jämförelsestörande poster) ska uppgå till minst två procent av
skatteintäkter och kommunal utjämning.
Utfall: Staden redovisar negativt utfall för räkenskapsår 2016.

· Stadens soliditet ska överstiga 50 % och inte avta fler än tre år i rad
Utfall: Stadens soliditet överstiger 50 % de senaste fem åren och har för räkenskapsår
2016 förbättrats.

· Stadens genomsnittliga självfinansieringsgrad ska över en femårsperiod uppgå till
minst 65 % av investeringsverksamheten
Utfall: Den genomsnittliga självfinansieringsgraden för den senaste femårsperioden
uppgår till 53 %. Åtgärder behöver vidtas för att uppnå målet.

· Stadens tillgängliga likviditet ska inte avvika från beloppet som motsvarar en månads
utbetalning av de löpande utgifterna.
Utfall: Stadens kortsiktiga betalningsförmåga är begränsad men har förstärkts jämfört
med föregående år.

I årsredovisningen finns ett särskilt avsnitt för uppföljning av kommunfullmäktiges särskilda
och tillkommande uppdrag till nämnderna. Avsnittet innefattar uppdragen, vad som har gjorts
inom respektive uppdrag samt en bedömning om det har genomförts/delvis genomförts eller
ej genomförts. Vid genomgång av samtliga uppdrag uppges att 62 % (64 %) av uppdragen
bedöms ha genomförts, 31 % (28 %) som delvis genomförda och resterande 7 % (8 %) som
ej genomförda.  För de uppdrag som är delvis genomförda presenteras på övergripande nivå
status av uppdragen men det saknas för vissa uppdrag en tidplan för när uppdraget beräknas
bli uppnått. För uppdrag som ej har genomförts finns förbättringspotential avseende
beskrivning av när uppdragen beräknas kunna slutföras samt vad som på sikt behöver göras
för att genomföra uppdragen.

Staden presenterar balanskravsresultat samt hur beräkning av balanskravsresultatet görs.

Vår bedömning – Staden har sedan föregående år förstärkt beskrivningen av god ekonomisk
hushållning och förtydligat stadens mål för att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv. I begreppet god ekonomisk hushållning inkluderas även
verksamhetsperspektiv. I likhet med föregående år saknar vi dock en tydlig känslighetsanalys
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med utgångspunkt från, exempelvis, förändringar av makroekonomiska faktorer samt
volymförändringar som påverkar olika delar av stadens verksamheter. Årsredovisningens
beskrivning och analys av måluppfyllelsen bedöms vara tillräcklig.

6.4 Verksamhetsberättelser för nämnder/styrelser
I nämndernas verksamhetsberättelser redogör respektive nämnd för väsentliga händelser,
ekonomi, nyckeltal etc. Avsnitten innehåller även kommentarer om hur god måluppfyllelsen
har varit under året. Nämndernas ekonomiska utfall i förhållande till budget och föregående
år presenteras.

En sammanfattande tabell redovisas nedan med avvikelser mot prognos per augusti 2016.

Nämndernas avvikelse mot budget 2016, mkr

Verksamhet Utfall 2016 Prognos
augusti

Kommunstyrelsen -0,4 0,0

Grundskole- och
gymnasienämnden -1,1 -6,8

Förskolenämnden 14,5 14,1

Äldrenämnden -0,3 2,5

Social- och
arbetsmarknadsnämnd 0,0 0,0

Kultur-och fritidsnämnden 0,5 0,7

Stadsmiljö- och teknisk nämnd -1,5 10,0

Stadsmiljö- och teknisk nämnd;
VA/Avfall -4,1 0,0

Byggnads- och tillståndsnämnd 1,6 2,4

Valnämnden 0,1 0,0

Överförmyndaren 0,0 0,0

Revisionen -0,4 0,0

Totalt 8,8 22,9

I likhet med föregående år finns brister avseende Stadens prognosarbete. Främst förekommer
brister inom Stadsmiljö- och teknisk nämnd vilka har prognostiserat ett överskott om 10 mkr
men redovisar ett utfall om -5,6 mkr.

Förskolenämndens överskott förklaras av att antalet barn i förskolan var lägre än budgeterad
volym. Stadsmiljö- och teknisk nämnd redovisar underskott uppgående till -5,6 mkr och
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förklaras av oförutsedda utrangeringar samt lägre intäktsutfall inom VA till följd av osäkerhet i
beräkningar av nytillkommen bebyggelse.

I årsredovisningen presenteras tabeller för respektive nämnds ekonomiska utfall samt en
tabell som visar nettokostnaden per verksamhetsområde. Redovisningen av nettokostnad per
verksamhetsområde presenteras dock på olika sätt för de olika nämnderna vilket medför en
otydlighet vid jämförelse mellan olika nämnder.

Vår bedömning – På övergripande nivå bedöms Stadens prognossäkerhet ha förbättrats i
jämförelse med tidigare år då avvikelser mellan prognos och utfall har minskat.

6.5 Stadens bolag och förbund
I årsredovisningen redogör staden för dess bolag och förbund där staden har ett väsentligt
inflytande och därmed ingår i den sammanställda redovisningen för staden. Staden redogör
bland annat för den verksamhet som bedrivits under året samt tabeller avseende
ekonomiska utfall för räkenskapsåret 2016. För vår granskning av den sammanställda
redovisningen se avsnitt 8 nedan.

Vår bedömning - Redogörelsen för stadens bolag och intresseföretag bedöms ge en
tillräcklig bild av bedriven verksamhet, resultat och ställning för dessa enheter för 2016.

6.6 Ekonomiska rapporter
Det avslutande avsnittet i stadens årsredovisning avser ekonomiska rapporter i form av
resultat- och balansräkningar för staden och koncernen, kassaflödesanalyser samt
tilläggsinformation i form av noter.  Vår granskning av stadens resultat och balansräkning
kommenteras och bedöms i avsnitt sju.
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7 Granskning och bedömningar av stadens årsbokslut 2016

7.1 Resultaträkning
Sundbybergs stads resultaträkning år 2016

Resultaträkning (mkr) Utfall 2016 Utfall 2015

Verksamhetens intäkter 651,0 688,8

Verksamhetens kostnader -2 543,2 -2 344,8

Avskrivningar -150,9 -122,5

Verksamhetens
nettokostnader

-2 043,1 -1 778,4

Skatteintäkter 1 945,5 1 789,6

Generella
statsbidrag/utjämning

143,8 104,1

Finansiella intäkter 20,8 23,4

Finansiella kostnader -3,2 -3,8

Resultat före extraordinära
poster

63,8 134,9

Extraordinära poster 0 0

Årets resultat 63,8 134,9

Verksamhetens intäkter har minskat med 37,8 mkr vilket främst förklaras av att Stadens
exploateringsintäkter är lägre år 2016 jämfört med 2015.

Verksamhetens kostnader har ökat med 198,4 mkr och kostnadsökningen är främst hänförlig
till volymökningar inom verksamheterna, vilket även bidragit till ökat personalbehov.
Stickprovsvis granskning av kostnader har genomförts med avseende på rörelsegillhet, attest
mm och inga väsentliga avvikelser har noterats.

Under året har en registeranalys genomförts av samtliga löne- och arvodesrelaterade
transaktioner för perioden januari till november 2016 (totalt 420 000 transaktioner). Inga
väsentliga felaktigheter har noterats vid granskningen.

Finansnettot uppgår till 17,6 mkr, en minskning om 2 mkr jämfört med föregående år.

Likt tidigare år har våra granskningsinsatser även omfattat periodiseringskontroller av stadens
intäkter och kostnader. Stickprovsgranskningen har inte påvisat några väsentliga avvikelser
från stadens gällande riktlinjer eller god redovisningssed.

Vår bedömning - Vår granskning har visat att stadens resultaträkning, i allt väsentligt, ger en
rättvisande bild av stadens intäkter och kostnader.
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7.2 Balansräkning
Respektive balanspost har stämts av mot bokslutsdokumentation och bilagor. Genom
stickprov samt avstämning mot sidoordnade system har kontroll skett av att posterna
värderats och periodiserats på ett korrekt sätt. Vår bedömning är att bokslutsdokumentationen
är, i allt väsentligt, tillfredställande.

TILLGÅNGAR (mkr) 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 2 737,9 2 617,0

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar samt aktier 658,3 655,0

Långfristiga fordringar 93,9 45,7

Summa anläggningstillgångar 3 490,1 3 317,7

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 148,9 312,3

Exploateringstillgångar 79,6 96,9

Kassa och bank 157,1 114,5

Summa omsättningstillgångar 385,6 523,7

SUMMA TILLGÅNGAR 3 875,7 3 841,4
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Nedan redogörs för våra noteringar i samband med granskningen av stadens
balansräkning.

Materiella anläggningstillgångar och pågående projekt
Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 272 mkr vilket kan jämföras
med en budget för 2016 om 453 mkr. Avvikelsen mellan budget och utfall uppgår till 181 mkr
och innebär att 60 % av budgeten förbrukats under året. Störst avvikelse har Stadsmiljö- och
tekniska nämnden vars utfall understiger budget med 100 mkr. Anledningen till detta är
förseningar i entreprenader och upphandling för investeringar i lokaler samt upprustning av
torg och parker. Årets anskaffningar har stickprovsvis granskats mot verifierande underlag
utan noteringar.

Vid vår granskning har vi noterat att stadens har tillgångar sedan gammalt som inte finns
upptagna i anläggningsregistret. Detta avser framför allt vissa marktillgångar som aldrig har
åsatts något ekonomisk värde. Vår uppfattning är att staden bör utvärdera huruvida tillgångar
som idag inte finns registrerade i anläggningsregistret bör registreras och redovisas som
anläggningstillgångar.

I samband med granskning av den interna kontrollen som genomförs under hösten har vi
stickprovsvis granskat större investeringar mot beslut samt intervjuat nyckelpersoner inom
staden. I samband med granskningen av årsbokslutet görs uppföljning av pågående projekt
vilket inkluderar kompletterande stickprov på anskaffningar, analys av projekt med låg aktivitet
samt stickprovsvis kontrollberäkning av avskrivningar.

EGET KAPITAL OCH SKULDER (mkr) 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital 2 495,3 2 431,5
 - varav årets resultat 63,8 134,9

Avsättningar och liknande förpliktelser 203,8 194,0

Långfristiga skulder 216,7 199,3

Kortfristiga skulder 959,9 1 016,6

Summa skulder 1 176,6 1 075,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 875,7 3 841,4

Ansvarsförbindelser 2 259,3 2 349,3
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Per bokslutsdatum uppgår pågående projekt till 410 mkr (401 mkr). Större pågående projekt
omfattar Tulegatan (62 mkr), Stora Ursvik (55 mkr) samt Tuvanparken/Strandtorget (29 mkr).
Vid granskningen identifierades två projekt uppgående till totalt 4 Mkr som borde ha aktiverats
under 2016 men som fortfarande redovisas som pågående projekt. Exempel på större
aktiveringar som har gjorts under året är:

ü Tuvanparken/Strandtorget (26 mkr)

ü Tulegatan etapp 3 (21 mkr)

ü Ombyggnad Klippans förskola (17 mkr)

Under 2016 har Staden gjort en genomgång av anläggningsregistret för materiella
anläggningstillgångar samt pågående projekt. Utrangering har skett av förgävesprojekt
Duvboskolan uppgående till ca 10 mkr vilket avsåg kostnader som Staden upparbetat under
ett flertal år på flera olika delprojekt. En annan större utrangering avser Lilla Alby skola där 3
mkr utrangerats till följd av att genomgång av aktiverade utgifter inte ansågs balansgilla. Även
vattenledningar avseende förbättringsutgifter på annans fastighet uppgående till 5 mkr har
utrangerats. Utrangeringar uppgår till totalt 23 mkr under året.

Ny rekommendation:

ü Staden rekommenderas att utreda huruvida det finns tillgångar som ej finns upptagna
i anläggningsregistret samt huruvida dessa tillgångar bör registreras

Finansiella anläggningstillgångar

Stadens finansiella tillgångar uppgår till totalt 752 mkr (701 mkr). Balansposten har ökat med
51 mkr jämfört med föregående år vilket främst förklaras av en inbetalning av medlemsinsats
till Kommuninvest om ca 39 mkr.

Aktier och andelar uppgår till 454 mkr (454 mkr) och är oförändrade. Vid granskningen har
noterats att nedskrivningsbehov kan anses föreligga avseende aktier i dotterbolag rörande
Norrenergi AB men där det finns andra underliggande värden som motiverar att
nedskrivningsbehov ej föreligger. Vår bedömning är att Staden bör förtydliga sin
dokumentation avseende nedskrivningsprövning av värdet av aktier och andelar.

Innehavet i kapitalförvaltningen har ökat med 3 mkr vilket bland annat avser avkastning.
Innehavet är placerat i räntefonder (69 %), aktiefonder (31 %) samt likvida medel (0,1 %).
Innehavet är avsett för att trygga framtida pensionsutbetalningar. Innehavet är placerat hos
två externa förvaltare, Nordea och Swedbank, som ansvarar för att placera i enlighet med
stadens policy. Vi har gjort jämförelse mot stadens policy för kapitalförvaltningen och
placeringarna är gjorda inom de ramar som anges i policyn.

Långfristiga fordringar har ökat från 46 mkr till 94 mkr vilket främst avser en särskild
inbetalning av medlemsinsats till Kommuninvest. Fordringarna utgörs av fordran mot
Kommuninvest, Sundbybergs sopsug AB samt Ursviks utjämningsfond.
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Nya rekommendationer

ü Staden rekommenderas att dokumentera sina ställningstaganden avseende
nedskrivningsbehov av aktier och andelar.

Exploateringstillgångar

Exploateringstillgångar utgörs av fastigheter som staden har för avsikt att avyttra och uppgår
i år till 80 mkr (97 mkr). Minskningen i exploateringstillgångar förklaras främst av att Staden
har sålt mark med nedgrävd kabel/elledning på fastigheten Kvarteret Sadelmakaren utanför
kommunhuset för 33 mkr till Småa AB. Försäljningen har varit planerad länge men först kunnat
genomföras när kabeln grävts ned i marken då exploatering kan påbörjas.

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar uppgår till 149 mkr (312 mkr) och består av kundfordringar,
interimsfordringar, fordringar mot staten, moms etc. Minskningen är främst hänförlig till att
Staden föregående år redovisade en fordran gentemot ett koncernbolag om 112 mkr vilken
avsåg en tilläggsköpeskilling för byggrätter och var av engångskaraktär. Vidare utgörs
minskningen av att Staden år 2015 sålde fastigheten Hjulmakaren varvid en fordran mot
exploatören redovisades om 90 mkr per balansdagen 2015-12-31. Fordran är reglerad under
2016 och granskning har skett mot inbetalningsunderlag.

Övriga kortfristiga fordringar utgörs av momsfordringar samt förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter vilka uppgår till 60 mkr (46 mkr). Ökningen är främst hänförlig till upplupna
intäkter avseende flyktingverksamhet.

Kassa och bank

Avstämning av likvida medel har skett mot engagemangsbesked från bank och plusgiro.
Granskning har skett utan anmärkning.

Eget kapital

Årets förändring av eget kapital utgörs av årets resultat.

Avsättningar

Avsättning för pensioner sker i enlighet med Lagen om kommunal redovisning, vilket innebär
att i stadens balansräkning redovisas endast pensionsrätt intjänad efter 1998. Årets
avsättning för pensioner har stämts av mot specifikation från KPA utan anmärkning. Stadens
aktualiseringsgrad uppgår till 92 %.

Övriga pensionsåtaganden redovisas som ansvarsförbindelser i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och har avstämts mot beräkningsunderlag från KPA.

Sundbybergs stads totala pensionsåtagande vilket inkluderar avsättningar,
ansvarsförbindelser samt löneskatt, uppgår till 853 mkr (867 mkr). Minskningen är främst
hänförlig till utbetalningar. Av pensionsåtagandet redovisas 657 mkr som ansvarsförbindelse
och ca 31 % (204 mkr) är finansierade med förvaltade kapitalplaceringar (se avsnitt finansiella
tillgångar).
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Föregående år rekommenderades Staden att redovisa övertagna tillgångar som långfristiga
förutbetalda intäkter i stället för avsättningar. Staden har under 2016 åtgärdat
rekommendationen samt justerat jämförelsetalen.

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder uppgår till 217 mkr (199 mkr) och utgörs av långfristiga förutbetalda
intäkter avseende anläggningsavgifter, exploateringsbidrag samt övertagna tillgångar i form
av VA och gator vid exploatering av nya områden.

Anläggningsavgifterna periodiseras och löses upp på 50 år. Vid vår granskning noterades, i
likhet med föregående år, att upplösning ej skett enligt plan men felet medför inga väsentliga
fel i den finansiella rapporteringen för 2016. Staden bör dock åtgärda identifierade
avvikelser för att minska risken för att ytterligare följdfel uppstår. Exploateringsbidragen
avser medel för att iordningställa bland annat mark och kommer att lösas upp i takt med att
kostnader uppstår. För övertagna tillgångar upplöses dessa i takt med avskrivningar vilket
innebär att transaktionerna är resultatneutrala.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder uppgår till 960 mkr (1 017 mkr) och utgörs främst av checkkredit,
leverantörsskulder, personalrelaterade skulder samt diverse upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter.

Staden har en koncernkontostruktur vilken omfattar bolagen inom stadshuskoncernen.
Utgående saldo på koncernkontot uppgår till -70 mkr vilket inkluderar samtliga bolag och
Stadens saldo. Stadens saldo per 2016-12-31 uppgår till -492 mkr medan flertalet bolag har
positiva saldon. Beviljad kredit för koncernen uppgår till 700 mkr.

Leverantörsskulder uppgår per bokslutsdatum till 162 mkr (130 mkr) vilket är en ökning om
32 mkr. Ökningen ligger inom intervallet för normal fluktuation (föregående år redovisades en
minskning om 35 mkr). Vi har stickprovsvis granskat leverantörsfakturor med avseende på
periodisering och ej noterat några avvikelser.

Semesterlöneskuld inklusive övertidsskuld och sociala avgifter uppgår i bokslutet till 62 mkr
(58 mkr). Skulden har stämts av mot semesterskuldlista uttagen från lönesystemet.
Granskningen har även innefattat stickprovsvis kontroll av att semesterlöneskulden på
individnivå är korrekt. Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Övriga större poster avseende interimsskulder har granskats mot verifierande underlag. Vi
noterar, i likhet med föregående år, att det finns en förutbetald intäkt uppgående till 1 mkr som
varit oförändrad sedan flera år tillbaka. Beloppet är inte väsentligt för revisionen men för att
upprätthålla god intern kontroll bör posten utredas alternativt lösas upp med anledning av att
historiken kring posten har gått förlorad.

I samband med granskning av interimsskulder har vi stämt av gjorda reserver mot verkligt
utfall i form av erhållna fakturor etc. Granskningen har ej föranlett några anmärkningar.
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Vår bedömning

Balansräkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av stadens ekonomiska ställning per
den 31 december 2016.

7.3 Kassaflödesanalys
Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande
uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.

Vår bedömning - Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med rekommendation från
Rådet för kommunal redovisning men vår bedömning är att kassaflödesanalysen kan delas in
i fler underrubriker, framförallt avseende förändring av långfristiga skulder för att ge mer
information till en läsare av årsredovisningen. Informationen i kassaflödesanalysen är, i allt
väsentligt, förenlig med information i övriga delar av årsredovisningen.

7.4 Den sammanställda redovisningen
Sundbybergs stad upprättar en sammanställd redovisning (koncernredovisning) för
verksamheter där staden har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. I
koncernredovisningen ingår således hel- eller delägda företag där ägarandelen uppgår till
minst 20 procent av röster och kapital, vilket är i överensstämmelse med god sed för
kommunal redovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och
balansräkning, kassaflödesanalys samt en beskrivning av de i koncernen ingående bolagen.
Vi har granskat gjorda koncernjusteringar samt analyserat förändringen mellan ingående och
utgående eget kapital.

Konsolidering har skett av bolagen Sundbybergs stadshus AB (100 procent), samt Norrenergi
& Miljö AB (33 procent) med underkoncerner.

Kommunkoncernens resultat uppgår till 214 mkr (299 mkr). Det positiva resultatet är hänförligt
till att samtliga ingående enheter i koncernen redovisar positiva resultat för räkenskapsår
2016.

Underkoncernen Norrenergi & Miljö AB redovisar ett positivt resultat för räkenskapsåret 2016
uppgående till 191 mkr. Koncernen redovisade föregående år ett negativt eget kapital vilket
nu har återställts genom årets positiva resultat.

Staden har initierat ett arbete för att utreda historiska reavinster inom koncernen. Arbetet
pågår och kommer att avslutas under räkenskapsår 2017.

Vi har, i likhet med föregående år, under granskningen noterat att det saknas fullständig rutin
för avstämning av koncerninterna transaktioner. Staden har ett system för att stämma
koncerninterna transaktioner men vår bedömning är rutiner kan förstärkas.

Staden redovisar noter för koncernen vilket innebär att vår rekommendation från föregående
år har åtgärdats. Vår bedömning är dock att Staden bör göra en översyn av koncernens noter
för att identifiera hur koncernens noter bör presenteras i årsredovisningen med avseende på
vilken detaljnivå koncernens noter ska innehålla. Vi noterar att Staden har upprättat noter på
den detaljnivå som Staden redovisar men avsaknaden av detaljer från koncernbolagen
medför avvikelser inom noterna. Vår bedömning är inte att detta utgör väsentliga fel för en
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läsare av den finansiella rapporten men Staden bör göra en översyn av noterna för att kunna
ge en rättvisande presentation av noterna.

I den sammanställda redovisningen återfinns en post om -54,6 mkr på raden Direktbokning
eget kapital. Posten är hänförlig till fel tidigare år avseende felaktig eliminering av uppskjuten
skatt i den sammanställda redovisningen.

Vår bedömning – Den sammanställda redovisningen bedöms ge en rättvisande bild av
verksamheten och den ekonomiska ställningen för Sundbybergs stad och dess koncern per
den 31 december 2016, i allt väsentligt.

Nya rekommendationer

ü Staden rekommenderas att förstärka processen avseende den sammanställda
redovisningen, dels avseende koncerninterna transaktioner, dels avseende
notredovisning

7.5 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Årsredovisningen innehåller ett avsnitt avseende redovisningsprinciper. Staden upplyser på
övergripande nivå vilka avskrivningstider som tillämpas men rekommenderas att förtydliga
informationen för respektive tillgångsslag/komponent. Staden kan med fördel kategorisera de
olika komponenterna i grupper och redogöra för avskrivningstider före de olika grupperna.
Vidare bör staden utveckla informationen avseende vilka principer som har legat till grund för
bedömningen av nyttjandeperioden och avskrivningstid. Vi noterar även att det saknas
information i redovisningsprinciperna avseende grunderna för intäktsföring av förutbetalda
intäkter samt väsentliga inkomstgrupper för förutbetalda intäkter.

Vår bedömning – Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar innehåller i allt väsentligt
erforderlig information men vi bedömer att det finns förbättringspotential avseende
upplysningar för att rådet för kommunal redovisning ska följas till fullo.

Ny rekommendation:

ü Staden rekommenderas att följa Rådet för kommunal redovisning med avseende på
redogörelse av redovisningsprinciper samt krav på tilläggsupplysningar.
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8 Noterade fel
Vid vår granskning av stadens årsredovisning har vi inte identifierat fel som är av väsentlig
betydelse.  Vissa felaktigheter kvarstår dock i det fastställda dokumentet. Årsredovisningen
ger dock en, i allt väsentligt, rättvisande bild av stadens verksamhet för verksamhetsåret
2016.

Stockholm den 12 april 2017

Johan Perols Rebecca Ersryd
Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor


