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ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING
FÖR XTRANET GRUPPEN I STOCKHOLM AB (PUBL)
Styrelsen och verkställande direktören för Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) avger härmed årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (Xtranet), bygger och underhåller strukturerade områdes-, access- och
fastighetsnät. Bolagets affärsidé är att bistå sina kunder med ett helt koncept inom design, leverans och service
av kommunikationsnät.
Gentemot kunderna, ofta telekomföretag, stadsnätsägare, fastighets- och byggföretag, tar Xtranet ansvar för
hela processen - från nätdesign till driftsättning och service. Metodiken skapar full kontroll i genomförandet och
med kostnadseffektiva lösningar som resultat. Xtranet har kompetens och de resurser som krävs för åtaganden
redan i planerings- och projekteringsstadier.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ett strategiskt viktigt konsultavtal gällande tjänster inom förläggning av fiber träffades i början av 2015 med en
av de större operatörerna på marknaden i Sverige. Vidare erhölls ett antal viktiga beställningar under året, bland
annat från Alingsåshem, Bostäder i Borås, Kungälv Energi, Marks kommun, Vadstena kommun, Solna Stad
med flera.
I samband med förvärvet av delar av ICT Construction AB:s fiberverksamhet tecknades ett ram- och ett
avropsavtal med NeTel AB samt erhölls en beställning på installationsuppdrag om drygt 10 Mkr.
Bland projekt baserade på befintliga ramavtal ingick en avropsbeställning från Solna Stad gällande fiber- och
Cat6-nät i ett 30-tal förskolor. Ordern var ett av de större uppdragen för leverans under vintern.
Beställningar, ram- och avropsavtal under 2015 har främst gällt totalentreprenader för installation av fibernät och
passersystem i flerbostadshus samt skolor, interna kommunikationsnät för övervakning av funktioner i
fastigheter, för säkerhet och administration i flerbostadshus samt projektering och installation av fiber till
fastigheter i tätort och på landsbygd, samt för anslutning mot stadsnät.
I januari 2015 förvärvades Poweroptic Network Sweden AB. Ett bolag med ett gediget kunnande som konsulter
inom projekt- och byggledning samt projektering av transmissionsnät, stads-, områdes- och fastighetsnät.
Enligt bemyndigande från årsstämman 2014 beslöt styrelsen i april 2015 att genomföra en riktad nyemission till
Niklas Mellström, säljare av Poweroptic Network Sweden AB. Emissionen, som omfattade 432 408 aktier i
Xtranet utgjorde en del av köpeskillingen och registrerades i juli 2015.
På årsstämman den 4 juni 2015 beslöts en emission av 35 000 st teckningsoptioner. Efter omräkning, som följd
av företrädesemissionen under vintern berättigade optionerna till teckning av 37 450 st aktier. Innehavarna,
Mats Ferm (vd) och Tom Truedson (regionchef) har tecknat aktierna till ett pris av 1,02 kr/st enligt Black and
Scholes värderingsmodell. De nya aktierna registrerades i mars 2016.
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Johan Stenman, styrelseledamot i Xtranet sedan 2009, utsågs i juli till styrelsens ordförande.
Ett avtal träffades i månadsskiftet juli-augusti med ICT Construction AB, ett helägt dotterbolag till NeTel AB, om
övertagande av en del av ICT:s verksamhet baserad på fiberteknik. Verksamheten, med bas i Västerås och i
Sundsvall, övertogs per den 1 augusti.
Under sommaren utarbetades och togs beslut om en ny affärsplan med strategier för lönsam tillväxt över en
femårsperiod, till 2020. I strategin ingår att:
- vara en helhetsleverantör av tjänster relaterade till fiber
- kvalificera Xtranet som en långsiktigt strategisk partner till kund
- etablera verksamhetsområdet Drift och Support
- genom unika egenskaper, prioritering av erbjudanden och geografisk närvaro möjliggöra en skalbar
affärsmodell med hävstång i utförande och resultat
- utöver att växa organiskt, göra förvärv.
Under hösten etablerade Xtranet sin tredje region, Mellansverige, utöver de två befintliga regionkontoren för
Västra och Östra Sverige. Därmed har ett viktigt delmål uppnåtts: bredare lokal, regional och nationell täckning
genom egna resurser med hög kompetens.
Den 6 november beslöts i en extra sammankallad bolagsstämma, att genomföra en nyemission av aktier med
företräde för befintliga ägare. För att säkerställa en andel av emissionen genom teckningsåtaganden, erbjöds
investerare att teckna aktier och teckningsoptioner i s.k. Units. Nyemissionen övertecknades varvid styrelsen
baserat på den extra stämmans bemyndigande, beslöt om en riktad tilläggsemission till Capensor AB. Därmed
kunde också alla som tecknat sig i företrädesemissionen tilldelas önskat antal aktier. Totalt tillfördes bolaget
24,3 Mkr genom emissionerna under november-december.
Syftet med nyemissionerna har främst varit att på ett fördelaktigt sätt kunna genomföra förvärv i linje med den
strategi som har utarbetats. Därutöver har en stabil bas skapats för tillväxt genom investeringar i effektiva ITsystem och verktyg, i marknadsbearbetning samt i kompetensutveckling.
Styrelsen har beslutat föreslå kommande årsstämma att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta
beslut om emission av 150 000 teckningsoptioner med rätt att teckna samma antal nya aktier i bolaget till en
kurs om 2,28 kronor per aktie. Teckning av aktier ska kunna ske under perioden från registreringen till och med
den 30 juni 2017. Rätt att teckna sig ska tillkomma ledande befattningshavare och nyckelpersoner.
Utveckling av verksamhet, ställning och resultat (koncernen)
(Tkr)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal (1)
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (2)
Kassalikviditet (3)
Medelantal anställda
(1)

2015

2014

2013

2012

2011

30 692
1 560
5,1%
1 430
39 307
76,4%
280%
21

10 126
-3 647
neg
-3 661
7 861
51,7%
90%
6

38 785
279
0,7%
292
10 813
41,2%
123%
6

58 431
-2 490
neg
-2 458
23 022
18,1%
102%
7

21 110
-4 893
neg
-4 828
20 470
32,0%
115,0%
9

Rörelseresultat i procent av omsättningen.

(2)

Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatteskuld.
(3)

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder
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Moderföretaget
(Tkr)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (1)
Medelantal anställda

2015
26 449
1 618
1 492
45 471
74,3%
4

2014
6 763
-3 769
-3 789
12 404
61,1%
5

2013
6 573
-1 802
-8 818
12 896
41,4%
2

2012
1 980
-2 634
-2 615
18 184
87,5%
3

2011
1 578
-1 730
-1 698
19 527
91,8%
3

(1)

Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatteskuld.

VD har ordet
2015 var ett synnerligen händelserikt år i Xtranet. Fokus har legat på att skapa en stabil grund för verksamheten
samt att etablera oss som en helhetsleverantör av fiberrelaterade tjänster på den svenska marknaden. Det har
gått över förväntan med tredubblad omsättning och positivt resultat.
I slutet av året genomfördes en nyemission på 24,3 MSEK. Emissionen övertecknades och följdes upp med en
riktad tilläggsemission till en av de större intressenterna. Vi har nu helt nya finansiella förutsättningar att driva
vår tillväxtstrategi de kommande åren.
Under året har vi genomfört våra första större totalåtaganden som leverantör i villaprojekt. Det har möjliggjorts
tack vare den organisation vi etablerade 2014/2015 genom förvärv av TDF installation och Poweroptic.
Sommaren 2015 förvärvades ICT:s installationsverksamhet från NeTel vilken öppnade upp för verksamhet i
större omfattning i Mälardalen och Sundsvall. I december 2015 etablerade vi oss i Dalarna. Vi ser en betydande
marknad framför oss i dessa delar av landet, vilket sammantaget ger oss en utmärkt plattform för fortsatt
expansion, både organiskt och genom flera förvärv.
Ett antal nya ram- och leveransavtal har tecknats under året. Dessutom har vi löpande fått avrop på tidigare
tecknade avtal, bland vilka Solna Stad sticker ut bland de större projekten. Vi har med andra ord fått visa prov
på vår förmåga att leverera med hög kvalitet inom givna tidsramar.
Ekonomiskt har vi gått från negativt till positivt resultat och från vikande till kraftigt ökande omsättning under
året. Även om vi inte riktigt nådde upp till våra förväntningar vill jag beskriva resultatet som tillfredsställande med
tanke på vad som krävts för att klara den snabba tillväxten.
År 2020 väntas 90 procent av Sveriges befolkning ha tillgång till fiber, en gynnsam utveckling för Xtranet. Vi ser
följaktligen en stabil och stark efterfrågan de kommande åren. Vårt fokus under 2016 blir att ta ytterligare
marknadsandelar och etablera fler erbjudanden.
På senare tid har vi noterat ett ökande intresse för Xtranet, både som arbetsgivare, bland kunder och från
investerare. Stärkt kapitalbas, inbrytningar på nya marknader, en snabbt växande organisation och
kompetensutveckling har gjort oss till en attraktiv arbetsgivare, en tillförlitlig leverantör och ett intressant företag.
Min förhoppning är att alla intressenter, aktieägare, kunder, medarbetare och leverantörer följer oss på vår
spännande resa de kommande åren.
Solna den 22 april 2016
Mats Ferm
VD i Xtranet gruppen i Stockholm
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Efter räkenskapsårets utgång har Högerud Fiber Ekonomisk förening, söder om Arvika, valt Xtranet som
totalentreprenör för byggnation av ett cirka 7,5 mil långt fibernät till drygt 300 fastigheter i Högerud inom Arvika
kommun. Uppdragets genomförande, under 2016, baseras på Xtranets koncept för orter på landsbygden.
Ordervärdet beräknas till mellan 10 och 15 Mkr.
Det till och med april 2016 summerade ordervärdet av träffade avtal och erhållna beställningar för leverans
under 2016 överstiger den totala intäkten för år 2015.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan
inverka på omsättning och resultat. Bland dessa risker finns framförallt projektförseningar samt obestånd hos
kunder och leverantörer.
Anmälda insynspersoners aktieinnehav per 2015-12-31

Johan Stenman via bolag
Niklas Mellström inkl närstående
Kai Lundgren
Mats Ferm
Jan Danielsson
Tom Troedson
Marcus Fredler
Pär Wikström
Margareta Grunnelind
Övriga
Summa

Antal aktier

% av AK

3 405 301
822 408
280 000
150 000
96 552
73 965
50 000
24 000
19 392 780
24 295 006

14,02
3,39
1,15
0,62
0,40
0,30
0,21
0,10
79,81
100,00

% av röster Teckningsoptioner
14,02
3,39
1,15
0,62
25 000
0,40
0,30
10 000
0,21
0,10
79,81
100,00
35 000

Utdelningspolicy
Bolaget har för närvarande ej för avsikt att dela ut vinstmedel under kommande räkenskapsår. Omprövning sker
årligen och styrelsens förslag baseras på bolagets resultatutveckling samt bedömt kommande investeringsbehov.
Förslag till vinstdisposition (kronor)
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

47 248 987
-22 427 735
1 931 143
26 752 395

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras

26 752 395
26 752 395

Koncernens egna kapital
Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncerns fria egna kapital till 23 001 598 kr.
Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska
kronor där ej annat anges.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Not

2015-01-01

2014-01-01

(Kr)

1-3

2015-12-31

2014-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

4,5

30 692 358
218 335

10 125 951
335 819

30 910 693

10 461 770

-12 137 459
-4 229 643
-12 036 486

-5 327 773
-4 156 574
-4 591 248

-400 712

-27 575

-546 049
1 560 344

-5 349
-3 646 749

593
-130 683
1 430 254
273 005

6 156
-20 452
-3 661 045
928 849

1 703 259

-2 732 196

Rörelsens kostnader
Inköpta varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

6,11
7

8
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
(Kr)

Not

TILLGÅNGAR

1-3

2015-12-31

2014-12-31

4 946 558

155 107

4 946 558

155 107

3 246 594

276 970

3 246 594

276 970

5 028 519
169 538

4 684 255
0

5 198 057

4 684 255

13 391 209

5 116 332

453 603

336 546

453 603

336 546

8 018 862
286 683
1 447 664
1 507 538
11 260 747

957 871
171 043
292 137
207 995
1 629 046

Kassa och bank

14 201 928

779 266

Summa omsättningstillgångar

25 916 278

2 744 858

SUMMA TILLGÅNGAR

39 307 487

7 861 190

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

9

10

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordan
Andra långfristiga fordringar

13

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14
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KONCERNBALANSRÄKNING
(Kr)

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

1-3

2015-12-31

2014-12-31

7 045 552
47 248 987
-24 247 389

2 051 081
27 960 718
-25 950 648

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

30 047 150

4 061 151

Summa eget kapital

30 047 150

4 061 151

169 538

0

169 538

0

0

1 131 000

0

1 131 000

3 907 964
100 341
2 817 108
2 265 386

1 328 433
0
420 216
920 390

9 090 799

2 669 039

39 307 487

7 861 190

0

172 125

Inga

Inga

Eget kapital
Aktiekapital (24 295 006 aktier)
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

Avsättningar
Övriga avsättningar

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15

16

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

17
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Kr)
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Ingående balans per 1 januari 2015
Årets resultat
Transaktioner med ägare:
Nyemission
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2015

Annat eget
Summa eget
kapital kapital hänförligt
inklusive
till moderårets
företagets Minoritets- Summa eget
resultat
aktieägare
intresse
kapital

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

2 051 081

27 960 718

-25 950 648
1 703 259

4 061 151
1 703 259

0
0

4 061 151
1 703 259

4 994 471
4 994 471
7 045 552

19 288 269
19 288 269
47 248 987

0
0
-24 247 389

24 282 740
24 282 740
30 047 150

0
0
0

24 282 740
24 282 740
30 047 150

Aktiekapital 24 295 006 aktier á kvotvärde 0,29 kronor.
I årets förändring avseende överkursfond ingår avdrag för emissionskostnader uppgående till ca 2,8 mkr.
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KONCERNENS
KASSAFLÖDESANALYS

2015-01-01

2014-01-01

2015-12-31

2014-12-31

1 560 344

-3 646 749

946 761
-6 667
169 538
593
-130 683
-71 259

32 924
0
0
6 156
-20 452
100 142

2 468 627

-3 527 979

-117 057
-9 631 700
6 421 759

-336 545
3 573 817
-3 036 510

-858 371

-3 327 217

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förändring i övriga finansiella anläggningstillgångar

-830 000
-4 507 500
-3 553 669
190 000
-169 538

0
-160 456
-304 545
0
35 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-8 870 707

-430 001

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån

24 282 740
0
-1 131 000

2 316 885
500 000
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

23 151 740

2 816 885

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

13 422 662
779 266

-940 333
1 719 599

Likvida medel vid årets slut

14 201 928

779 266

(Kr)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Realisationsvinst
Avsättningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Not
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MODERFÖRETAGETS
RESULTATRÄKNING

Not

2015-01-01

2014-01-01

(Kr)

1-3

2015-12-31

2014-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

4,5

26 448 937
0

6 762 818
9 790

26 448 937

6 772 608

6,11

-16 949 032
-2 946 507

-3 685 943
-2 856 359

7

-4 923 757

-3 999 512

-11 792

0

Rörelseresultat

1 617 849

-3 769 206

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

9
-126 023
1 491 835

704
-20 364
-3 788 866

Bokslutsdispositioner
Erhållet koncernbidrag
Lämnat koncernbidrag

240 832
-41 589

0
0

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

1 691 078
240 065

-3 788 866
824 979

1 931 143

-2 963 887

Rörelsens kostnader
Inköp av varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

ÅRETS RESULTAT

8
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MODERFÖRETAGETS
BALANSRÄKNING

Not

2015-12-31

2014-12-31

192 648

0

192 648

0

12 785 001
2 680 506

8 935 001
2 440 441

15 465 507

11 375 442

15 658 155

11 375 442

453 603

336 546

453 603

336 546

5 633 925
7 709 630
167 509
1 229 000
498 214

34 525
100 000
145 812
254 253
156 920

15 238 278

691 510

Kassa och bank

14 121 353

704

Summa omsättningstillgångar

29 813 234

1 028 760

SUMMA TILLGÅNGAR

45 471 389

12 404 202

(Kr)
TILLGÅNGAR

1-3

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordan

10

12
13

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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MODERFÖRETAGETS
BALANSRÄKNING

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

1-3

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (24 295 006 aktier)

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

2014-12-31

7 045 552

2 051 081

7 045 552

2 051 081

47 248 987
-22 427 735
1 931 143

27 960 718
-19 463 848
-2 963 887

26 752 395

5 532 983

33 797 947

7 584 064

0

1 131 000

0

1 131 000

1 713 187
6 958 860
2 130 877
870 518

385 132
2 391 957
332 073
579 976

11 673 442

3 689 138

45 471 389

12 404 202

0

172 125

Inga

Inga

15

16

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN

2015-12-31

17
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MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Kr)
Bundet eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2015

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Balanserad
vinst eller
förlust

2 051 081

0

27 960 718

-19 463 848

-2 963 887

7 584 064

-2 963 887

2 963 887

0

1 931 143

1 931 143

Disposition av föregående års resultat
Årets resultat

Summa
Årets
resultat eget kapital

Transaktioner med ägare:
Nyemission

4 994 471

19 288 269

24 282 740

Summa transaktioner med aktieägare

4 994 471

0

0

19 288 269

0

0

0

24 282 740

Utgående balans per 31 december 2015

7 045 552

0

0

47 248 987

0

-22 427 735

1 931 143

33 797 947

Aktiekapital 24 295 006 aktier á kvotvärde 0,29 kronor.
I årets förändring avseende överkursfond ingår avdrag för emissionskostnader uppgående till ca 2,8 mkr.
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MODERFÖRETAGETS
KASSAFLÖDESANALYS

2015-01-01

2014-01-01

2015-12-31

2014-12-31

1 617 849

-3 769 206

11 792
9
-126 023
0

0
704
-20 364
-29 596

1 503 627

-3 818 462

-117 057
-14 546 769
7 984 306

-336 546
1 648 243
-344 416

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 175 893

-2 851 181

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förändring i övriga finansiella anläggningstillgångar
Utbetalt aktieägartillskott

-950 000
-204 440
0
-2 900 000

0
0
35 000
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 054 440

35 000

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Koncernbidrag, netto

24 282 739
0
-1 131 000
199 243

2 316 885
500 000
0
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

23 350 982

2 816 885

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

14 120 649
704

704
0

Likvida medel vid årets slut

14 121 353

704

(Kr)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder

Not
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Not 1 Allmän information
Xtranet Gruppen i Stockholm AB med organisationsnummer 556634-1300 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte
i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Smidesvägen 12, 171 41 SOLNA. Företaget och dess dotterföretag
("koncernens") verksamhet omfattar projektering, byggnation samt underhåll av strukturerade områdes-, access- och
fastighetsnät.
Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och de företag över vilka moderföretaget direkt eller indirekt har
bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat företags
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande
inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav av finansiella instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan
dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om företaget
genom agent har möjlighet att styra verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då moderföretaget
direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 % av rösterna.
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med
den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Se avsnitt
Rörelseförvärv nedan för redovisning av förvärv och avyttring av dotterföretag.
Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna
transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har
eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.
Rörelseförvärv
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden.
Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, vilket beräknas som summan av de
verkliga värdena per förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt emitterade
egetkapitalinstrument och utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet. Exempel på utgifter är
transaktionskostnader. I köpeskillingen ingår villkorad köpeskilling, förutsatt att det vid förvärvstidpunkten är sannolikt att
köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och att beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten justeras på balansdagen och när den slutliga köpeskillingen fastställs,
dock ej senare än ett år efter förvärvstidpunkten.
En avsättning som avser utgifter för omstrukturering av den förvärvade enhetens verksamhet ingår i förvärvsanalysen
endast i den utsträckning som den förvärvade enheten redan före förvärvstidpunkten uppfyller villkoren för att få redovisa
en avsättning.
Goodwill och negativ goodwill
Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, verkligt värde på minoritetens andelar och verkligt värde vid
förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade
nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i koncernbalansräkningen. Om skillnaden är negativ, ska värdet på
identifierbara tillgångar och skulder omprövas. Negativ goodwill som motsvarar förväntade framtida förluster intäktsförs i
takt med att förlusterna uppkommer. Negativ goodwill som motsvarar verkligt värde på icke monetära tillgångar upplöses
i resultaträkningen under tillgångarnas kvarvarande vägda genomsnittliga nyttjandeperiod. Den del av negativ goodwill
som överstiger de identifierbara icke-monetära tillgångarnas verkliga värde redovisas direkt i resultaträkningen. Se även
avsnitt Goodwill nedan.
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Goodwill
Goodwill utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet och koncernens andel av det verkliga värdet på ett förvärvat
dotterföretags identifierbara tillgångar och skulder på förvärvsdagen. Vid förvärvstidpunkten redovisas goodwill till
anskaffningsvärde och efter det första redovisningstillfället värderas den till anskaffningsvärde efter avdrag för
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Goodwill skrivs av över den förväntade nyttjandeperioden vilken uppgår till
5 år.
Per varje balansdag gör företaget en bedömning om det finns någon indikation på att värdet av goodwill är lägre än det
redovisade värdet. Finns det en sådan indikation beräknar företaget återvinningsvärdet för goodwill och upprättar en
nedskrivningsprövning.
Vid prövning av nedskrivningsbehov fördelas goodwill på de kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av
förvärvet. Om återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet,
fördelas nedskrivningsbeloppet, först minskas det redovisade värdet för goodwill som hänförts till den kassagenererande
enheten och sedan minskas det redovisade värdet på övriga tillgångar i proportion till det redovisade värdet för varje
tillgång i enheten.
En redovisad nedskrivning av goodwill återförs i en senare period endast om nedskrivningen föranleddes av en särskild
extern omständighet av ovanlig karaktär som inte förväntas upprepas och senare händelser har inträffat som upphäver
verkningarna av denna omständighet.
Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
Försäljning av tjänster
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material
levereras eller förbrukas.
Intäkter från försäljning av tjänster till fast pris (entreprenadkontrakt) redovisas med tillämpning av s.k. succesiv
vinstavräkning. Det innebär att intäkter och kostnader redovisas i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på
balansdagen. Färdigställandegraden fastställs genom en beräkning av förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för
utfört arbete på balansdagen och beräknade totala uppdragsutgifter. En befarad förlust på ett tjänsteuppdrag redovisas
omedelbart som en kostnad. När utfallet av ett tjänsteuppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt sker
intäktsredovisning endast med belopp som motsvarar uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av
beställaren. Uppdragsutgifter redovisas som kostnader i den period då de uppkommer.
Utdelning och ränteintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har fastställts.
Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella
leasingavtal. Alla leasingavtal i koncernen redovisas som operationella leasingavtal.
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt
sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i
takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det
finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.
Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen
förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas
vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.
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Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld
beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de
finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten
skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga
temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den
omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och
skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom i
de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den
temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot
den uppskjutna skattefordran.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas
baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma
myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital. Vid
aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten i
förvärvskalkylen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i
skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av plats
där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen och att
anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll
samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
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Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat
med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång
har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning
påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder
uppskattas till:
Maskiner och andra tekniska anläggningar:
Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år
3-5 år

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning
har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring,
eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort
från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Immateriella tillgångar
Anskaffning genom separata förvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade
nyttjandeperiod, vilken uppskattas till 5 år. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns
en indikation på att dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av eventuella
ändringar i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas.
Anskaffning som en del av ett rörelseförvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats i ett företagsförvärv identifieras och redovisas separat från goodwill när de
uppfyller definitionen av en immateriell tillgång och deras verkliga värden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Anskaffningsvärdet för sådana immateriella tillgångar utgörs av deras verkliga värde vid förvärvstidpunkten och skrivs av
över den förväntade nyttjandeperioden vilken uppgår till 5 år.
Efter det första redovisningstillfället redovisas immateriella tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv till anskaffningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar på samma sätt som separat
förvärvade immateriella tillgångar.
Borttagande från balansräkningen
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte några
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust som
uppkommer när en immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt
erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i
resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
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Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar exklusive goodwill
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella
tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet,
beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt
att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen återvinningsvärdet för den kassagenererande
enhet till vilken tillgången hör.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt
värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan
kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana
kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida
kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars
tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har koncernen använt
budget för de kommande fem åren.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade
värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En
nedskrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.
Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är
fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande
enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade
värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare
år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.
Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets
avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från
tillgången upphör, regleras eller när koncernen förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell
skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.
Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde.
Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet
anskaffningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden (se nedan).
Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, dvs. det
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kortfristiga skulder värderas till nominellt
belopp.
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet
anskaffningsvärde.
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag utvärderar koncernen om det finns indikationer på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar
minskat i värde. Exempel på sådana indikationer är betydande finansiella svårigheter hos låntagaren, avtalsbrott eller att
det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs.
För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av framtida
kassaflöden. Diskontering sker med en ränta som motsvarar tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med
rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan.
För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader
och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena tillgången förväntas ge.
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Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet
beräknas genom tillämpning av först- in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter
avdrag för beräknade kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen.
Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för
värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för
förvärvet.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad
händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.
En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa uppskattningen av det belopp
som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter
förknippade med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas
för att reglera förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa utbetalningar.
Förlustkontrakt
En avsättning för förlustkontrakt redovisas då de oundvikliga utgifterna för att uppfylla kontraktet överstiger de förväntade
ekonomiska fördelarna.
Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller
uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens
storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Ansvarsförbindelser redovisas inom linjen i balansräkningen.
Eventualtillgångar
En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas
av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir. En
eventualtillgång redovisas inte som en tillgång i balansräkningen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret.
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- och utbetalningar.
Redovisningsprinciper för moderföretaget
Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan:
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att få
utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Skatter
I moderföretaget redovisas eventuella obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen
delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
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Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per
balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
under kommande räkenskapsår.
Bolaget identifierar i sin affärsplan ett antal faktorer som skulle kunna leda till osäkerheter i uppskattningar. De viktigaste
faktorerna är det allmänna konjunkturläget samt risken för negativa politiska beslut. Bolagets ökade marknadsandelar
samt fortsatt förvärvsstrategi kan också leda till ökad osäkerhet i bolagets uppskattningar.
Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
Nedan beskrivs de viktigaste bedömningar, förutom de som innefattar uppskattningar (se ovan), som företagsledningen
har gjort vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper och som har den mest betydande effekten på de
redovisade beloppen i de finansiella rapporterna.
Bedömning av bolagets pågående entreprenadprojekt är av central betydelse för bolagets redovisning. Bolaget använder
sig som huvudregel av s.k succesiv vinstavräkning vilket kräver en bra projektkontroll som underlag till redovisningen. I
takt med att bolaget växer och erhåller offerter på större kontrakt har projektredovisningen utvecklats.
Koncernen och moderföretaget har har beräknat uppskjuten skattefordran avseende sitt kvarvarande taxerade
skattemässiga underskott. Styrelsen finner det sannolikt att med beaktande av koncernbidragsmöjligheter kunna utnyttja
detta mot framtida överskott under kommande räkenskapsår.
För andelar i dotterföretag görs bedömningar av tillgångens värde årligen utifrån dotterföretagens resultat samt
förväntade framtida utveckling. Ingen nedskrivning har bedömts nödvändig avseende 2015.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden
anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar använts sedan för att fastställa redovisade
värden på tillgångar och skulder som inte tydligt framgår från andra källor. Uppskattningar samt bedömningar ses över
årligen.
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Not 4 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen
2015

Nettoomsättning per verksamhetsgren

2014

Moderföretaget
2015
2014

Entreprenadarbeten
Serviceuppdrag
Koncernintern försäljning

27 028 470
3 663 888
-

8 130 970
1 994 981
-

21 925 049
3 663 888
860 000

6 352 092
323 331
87 395

Summa

30 692 358

10 125 951

26 448 937

6 762 818

Not 5 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

Inköp
Försäljning

Koncernen
2015

2014

Moderföretaget
2015
2014

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

26,2%
3,2%

Koncernen
2015

2014

Moderföretaget
2015
2014

0,0%
1,3%

Not 6 Upplysning om ersättning till revisorn

RSM Stockholm AB
revisionsuppdrag

222 550

183 050

119 550

103 850

revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
skatterådgivning
övriga tjänster

0
0
0

0
0
22 450

0
0
0

0
0
22 450

Revidea
revisionsuppdrag
revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
skatterådgivning
övriga tjänster

0
0
0
0

37 400
0
0
0

0
0
0
0

22 400
0
0
0

222 550

242 900

119 550

148 700

Summa

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av
årsredovisningen och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt
arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.

Not 7 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2015
Medeltalet anställda
Moderföretaget
Sverige

Antal
anställda

2014
Varav
antal män

Antal
anställda

Varav
antal män

4

3

5

4

Totalt i moderföretaget
Dotterföretag

4
17

3
16

5
1

4
1

Totalt i dotterföretag

17

16

1

1

Totalt i koncernen

21

19

6

5
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Koncernen
2015-12-31
2014-12-31

Moderföretaget
2015-12-31
2014-12-31

Fördelning ledande befattningshavare per
balansdagen
Kvinnor:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl. VD
Män:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl. VD

0
0

0
0

0
0

0
0

3
1

3
1

3
1

3
1

Totalt

4

4

4

4

2015

Löner, andra ersättningar m m

Löner och
andra
ersättningar

Moderföretaget

3 128 098

Dotterföretag

5 433 332

Totalt i koncernen

8 561 430

Löner och andra ersättningar
fördelade mellan styrelseledamöter och anställda
Moderföretaget

2014
Soc kostn
Löner och
(varav
andra
pensionsersättningar
kostnader)

1 444 678
(389 576)
1 632 210
(46 318)

2 432 883

3 076 888
(435 894)

2 875 320

442 437

2015
Styrelse och
VD (varav
tantiem
Övriga
och dylikt)
anställda

1 455 489
(560 784)
28 624
(17 252)
1 484 113
(578 036)

2014
Styrelse och
VD (varav
tantiem
Övriga
och dylikt)
anställda

990 479
(0)

2 137 619

843 008
(0)

1 589 875

0
(0)

5 433 332
(0)

0
(0)

442 437
(0)

990 479
(0)

7 570 951
(0)

843 008
(0)

2 032 312
(0)

Dotterföretag
Totalt i koncernen

Soc kostn
(varav
pensionskostnader)

Pensioner
Koncernens kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 435 894 kr (578 036 kr). Moderföretagets kostnad
för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 389 576 kr (560 784 kr). Koncernen har inga förmånsbestämda
pensionsplaner.
Av koncernens pensionskostnader avser 225 861 kr (177 159 kr) gruppen styrelse och VD.
Av moderföretagets pensionskostnader avser 225 861 kr (177 159 kr) gruppen styrelse och VD.
Ledande befattningshavare, ersättningar
Mats Ferm, Verkställande direktör
Johan Stenman, Styrelseordförande
Jan Danielsson, Styrelseledamot
Kai Lundgren, Styrelseledamot

Grundlön
790 479
0
100 000
100 000

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner
0
0
0
0

0
0
0
0

Pensionskostnad
225 861
0
0
0
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Avtal om avgångsvederlag
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från
företagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 6 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas ej mot andra
inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Not 8 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

Koncernen
2015
2014
-71 259
-1 152
344 264
930 001
273 005
928 849

Moderföretaget
2015
2014
0
0
240 065
824 979
240 065
824 979

Koncernen
2015
2014
1 430 254
-3 661 045

Moderföretaget
2015
2014
1 691 078
-3 788 866

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22 %)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Avdragsgilla ej kostnadsförda kostnader
Aktiverade underskottsavdrag
Summa
Årets redovisade skattekostnad

314 656
23 137
0
-631 072
222 020
-71 259

-805 430
9 724
0
0
794 554
-1 152

372 037
18 970
0
-631 072
240 065
0

-833 551
8 413
0
0
825 138
0

-71 259

-1 152

0

0

Koncernen har per balansdagen 22 857 Tkr (21 292 Tkr) i underskottsavdrag med obegränsad nyttjandetid.Uppskjuten
skattefordran har redovisats som en tillgång med 22% på underskottsavdraget i koncernen samt moderbolaget.

Not 9 Goodwill
Koncernen
2015-12-31
2014-12-31

Moderföretaget
2015-12-31
2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Förvärv

13 210 707
5 337 500

13 050 251
160 456

0
0

0
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 548 207

13 210 707

0

0

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan

-13 055 600
-546 049

-13 050 251
-5 349

0
0

0
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-13 601 649

-13 055 600

0

0

4 946 558

155 107

0

0

Utgående planenligt restvärde

Av totalbeloppet avser 4 254 Tkr inkråmsgoodwill och 692 Tkr koncernmässig förvärvsgoodwill.
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
2015-12-31
2014-12-31

Moderföretaget
2015-12-31
2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

304 545
3 553 669
-200 000

0
304 545
0

0
204 440
0

0
0
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 658 214

304 545

204 440

0

-27 575
16 667
-400 712

0
0
-27 575

0
0
-11 792

0
0
0

Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

-411 620

-27 575

-11 792

0

3 246 594

276 970

192 648

0

Not 11 Leasingavtal
Operationella leasingavtal - leasetagare
Koncernen är leasetagare genom operationella leasingavtal. Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende
operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 400 Tkr (155 Tkr) och i moderföretaget till 170 Tkr (92 Tkr). Framtida
minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

Förfallotidpunkt:
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa

Koncernen
2015
2014
820 020
79 200
720 835
90 996
0
0
1 540 855

170 196

Moderföretaget
2015
2014
752 592
9 600
642 169
0
0
0
1 394 761

9 600

Not 12 Andelar i koncernföretag
Moderföretaget
2015-12-31
2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv av Poweroptic Network Sweden AB
Lämnade aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

15 935 001
950 000
2 900 000
19 785 001
-7 000 000
-7 000 000

15 935 001
0
0
15 935 001
-7 000 000
-7 000 000

Utgående redovisat värde

12 785 001

8 935 001

Bokfört värde
Företagets
namn
Xtranet i Stockholm AB
TeleDataFiber Installation Vara AB
Xtrafone AB
Poweroptic Network Sweden AB
Summa

Kapitalandel

Rösträttsandel

2015-12-31

2014-12-31

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

6 575 000
5 260 000
1
950 000

3 675 000
5 260 000
1
0

12 785 001

8 935 001
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Org.nr

Säte

556696-4200
556610-2421
556643-1861
556234-5016

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Företagets namn
Xtranet i Stockholm AB
TeleDataFiber Installation Vara AB
Xtrafone AB
Poweroptic Network Sweden AB

Moderföretaget har under året förvärvat innehavet i Poweroptic Network Sweden AB. Se vidare information not 18,
Förvärv av dotterföretag.

Not 13 Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld
Koncernen
2015-12-31
2014-12-31
Uppskjuten skattefordran
Ingående värde
Förändring uppskjuten skattefordran
Summa uppskjuten skattefordran

4 684 255
344 264
5 028 519

3 754 254
930 001
4 684 255

Moderföretaget
2015-12-31
2014-12-31
2 440 441
240 065
2 680 506

1 615 462
824 979
2 440 441

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande
och framtida skattepliktiga resultat. Koncernen har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 22 857 Tkr (21 292
Tkr) vilka bedöms kunna utnyttjas mot framtida skattepliktiga resultat.
Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 22 % (22 %).

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Summa

Koncernen
2015-12-31
2014-12-31
184 799
0
1 322 739
207 995
1 507 538

207 995

Moderföretaget
2015-12-31
2014-12-31
0
0
498 214
156 920
498 214

156 920

Not 15 Långfristiga skulder
Koncernen
2015-12-31
2014-12-31

Moderföretaget
2015-12-31
2014-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning mellan
två till fem år efter balansdagen:
Övriga skulder - Skuld till Förvaltor AB

0

1 131 000

0

1 131 000

Summa

0

1 131 000

0

1 131 000

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2015-12-31
2014-12-31
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

Moderföretaget
2015-12-31
2014-12-31

204 000
985 510
299 031
776 845

204 000
223 998
67 037
425 355

204 000
374 263
117 593
174 662

204 000
203 013
63 787
109176

2 265 386

920 390

870 518

579 976
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Not 17 Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Lämnade bankgarantier
Summa
Ansvarsförbindelser

Koncernen
2015-12-31
2014-12-31
0
172 125
0
172 125
Inga

Inga

Moderföretaget
2015-12-31
2014-12-31
0
172 125
0
172 125
Inga

Inga

Not 18 Förvärv av dotterföretag/rörelse
Den 7 februari 2015 förvärvade moderföretaget 100 % av aktiekapitalet i företaget Poweroptic Sweden AB.
Överförd ersättning
Nyemitterade aktier
Villkorad köpeskilling1)
Total överförd ersättning

300 000
650 000
950 000

1)

Enligt överenskommelse om villkorad köpeskilling ska företaget betala säljarna ytterligare 650 Tkr om
företaget uppnår uppsatta resultatmål för 2015 och 2016. Ledningen bedömer därför att det är sannolikt att
den villkorade köpeskillingen kommer att betalas.
Redovisade belopp per förvärvstidpunkten för förvärvade nettotillgångar
Belopp i tkr
Omsättningstillgångar
Likvida medel
140 000
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
-20 000
Identifierbara tillgångar och skulder, netto
120 000
Överförd ersättning

950 000

Goodwill

830 000

Not 19 Upplysningar om närstående
Som framgår av not 15 har bolaget under året haft ett lån till Förvaltor AB uppgående till 1 131 000 kr. Förvaltor AB ägs
av bolagets styrelseordförande, Johan Stenman. Ränta har utgått under året uppgående till statslåneräntan per 30
november 2014 jämte ett tillägg på 2 %. Lånet har i samband med emission avslutats via kvittning med samma villkor
som för övriga medverkande i emissionen.
Det föreligger inte några andra utestående lån, garantier eller borgensförbindelser från Xtranet till förmån för
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Förutom vad som angivits ovan har ingen av Xtranets
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare haft någon direkt eller indirekt delaktighet i avtal eller
affärstransaktioner som är eller var ovanlig till sin karaktär eller med avseende på villkor.
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Stockholm den 22 april 2016

Johan Stenman
Styrelsens ordförande

Jan Danielsson

Kai Lundgren

Mats Ferm
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 25 april 2016

Anneli Richardsson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (Publ), org.nr 556634-1300

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Xtranet Gruppen i Stockholm AB (Publ) för
år 2015.

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Xtranet Gruppen i
Stockholm AB (Publ) för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur bolaget upprättar årsredovisningen och
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som
har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Danderyd den 25 april 2016

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Xtranet Gruppen i Stockholm AB (Publ)s och dess
dotterföretags finansiella ställning per den 2015-12-31 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Anneli Richardsson
Auktoriserad revisor

