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KORT OM WEXNET

Kort om Wexnet
Vår affärsidé bygger på att genom småländsk klurighet och en
öppen fiberinfrastruktur skapa samhällsnytta till företag och
hushåll i regionen. Genom ett nära samarbete med kunder,
entreprenörer och leverantörer skapar Wexnet en lönsam och
kostnadseffektiv öppen fiberinfrastruktur i regionen. Wexnets
vision är att vår öppna fiberinfrastruktur skapar samhällsnytta
för alla.
Utbyggnaden av ett öppet stadsnät i Växjö påbörjades redan 1995 och pågår kontinuerligt sedan dess. Idag finns Wexnet både i större och mindre orter samt i en stor
del av landsbygden. I Wexnets nät väljer kunden själv tjänsteleverantörer utifrån sina
önskemål och behov. Fri konkurrens råder mellan de leverantörer som finns i Wexnets
nät vilket leder till bättre service, lägre priser och ett ständigt förbättrat utbud. Den
1 maj 2013 bildades Wexnet AB och bolaget äger bredbandsinfrastruktur i de fyra
kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. Vid slutet av 2016 fanns cirka
24 000 anslutningar i nätet.

Alvesta kommun
100%

Växjö kommun
100%

Tingsryd kommun
100%

Lessebo kommun
5,12%

Alvesta
Kommunföretag AB
100%

Växjö
Kommunföretag AB
100%

Tingsryd
Kommunföretag AB
100%

Alvesta Energi AB
100%

Växjö Energi AB
76,83%

Tingsryd Energi AB
7,74%

Alvesta Elnät AB
100%
Bredband i Värend AB
10.32%
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VD HAR ORDET

Målet är
Under 1900-talet var alla tusentals mil enskilda, kommunala
och statliga vägar i det svenska vägnätet en helt avgörande
infrastruktur för vår tillväxt och utveckling. Lika betydelsefull för
vår utveckling har infrastrukturen för elförsörjning via våra elnät
varit. Växjö etablerade ett av världens första offentliga elverk och
elnät för 130 år sedan, 1887, idag Växjö Energi. Lika stor betydelse kommer infrastrukturen för kommunikation via bredbandsnät
att ha under vår närmaste framtid. Vi etablerade tidigt en utveckling av också denna samhällskritiska infrastruktur. Den stora
skillnaden är att i det digitala vägnätet fördubblas trafikvolymerna
mycket snabbare.
Bredbandsmarknaden är het. Utvecklingen av nya tjänster sker i rasande takt. Vår största
utmaning som infrastrukturaktör i det här sammanhanget är att ge alla möjlighet
att följa med på den resan. Tillgången till snabbt bredband handlar om livskvalitet,
trygghet och affärsmöjligheter för privatpersoner och företag såväl i staden som på
landsbygden.
Genom sin ökade samhällsbetydelse har regeringen i sin nya bredbandsstrategi
från årsskiftet skärpt målsättningen för bredbandsutbyggnaden till att 95 procent ska
ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020 och även adderat framtidsmålet att år 2025 ska 98
procent ha tillgång till supersnabbt bredband, 1000 Mbit/s.
Utbyggnaden är självklart en av våra viktigaste uppgifter. Under 2016 tog vi stora
kliv framåt bland annat genom nya grävmodeller och samordnade arbetsinsatser. Vi
har förutsett den utveckling regeringen nu vill se. Redan under 2016 beslutade vi om
att utveckla bredbandsnätet till en kapacitet på 1000 Mbit/s med förstärkt driftsäkerhet. Våra ägare prioriterade även en föreslagen stamnätsförstärkning. Dessa insatser
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fiber till alla
för att framtidssäkra vårt bredbandsnät är nu under genomförande. Det är särskilt
viktigt nu när alltfler välfärdstjänster inom vård, omsorg och skola förlitar sig på stabil
fiberuppkoppling. Wexnet och andra kommunala öppna stadsnät, där kunderna fritt
kan välja mellan olika tjänsteleverantörer, bidrar till att öka utbudet, pressa priserna
och höja kvaliteten. Det visar tydligt en rapport från OECD. Vi är med och driver
utvecklingen framåt i vår region.
Bredbandsutvecklingen tilldrar sig ett varierande intresse i olika delar av landet
från olika aktörer, stundtals stort intresse och stundtals litet. Inom vårt verksamhetsområde har vi själva realiserat mycket av utbyggnaden, i synnerhet på landsbygden
och i samhällen. Detta gäller också för många andra kommunägda stadsnät. Med
både skärpta och högt ställda mål från regeringen – vilket vi tycker är bra – är det förvånansvärt att man i samma andetag antyder att kommunägda bredbandsbolag ska
styras och begränsas på något sätt utöver de verksamhetsramar vi har att hålla oss till
idag. Detta är oroande och riskerar att hämma bredbandsutvecklingen och den stora
möjligheten för offentlig service att göra mer med sina resurser genom en digital
omställning. Vi räknar med att regeringen inser den avgörande betydelse som genuint
öppna stadsnät som Wexnet har, både för den unika utvecklingen vi haft hittills, och
för den kommande utvecklingen. Vi behöver uppmuntran i detta arbete, inte tvärtom.
Idag är exempelvis bidragsstödet till landsbygden både försenat och underfinansierat
till stor frustration för ideella krafter. Vi kommer hur som helst att finnas där för att
jobba stenhårt framåt för att alla ska få tillgång till supersnabbt och säkert bredband.
Vi räknar med att fortsatt vara en viktig aktör i att kunna ta den nationella bredbandssatsningen hela vägen i mål. Vi räknar med uttalat förtroende och stöd även från
riksdagspolitikerna i detta mycket viktiga arbete.
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Fortsatt stora
satsningar
Jag ser tillbaka på 2016 som ett bra år
för Wexnet. Vi har kommit till rätta med
tidigare störningar i nätet, levererat stabilt
bredband till våra kunder och fortsatt vår
utbyggnad. När jag blickar framåt har
jag förtroende i marknaden och tror på
fortsatt expansion under 2017. Men det
kommer att krävas hårda satsningar och
därmed även god kontroll på ekonomin.
Sett till de nationella målsättningarna
finns det stora utmaningar med utbyggnaden, framförallt på landsbygden. Regeringens ambitioner går i nuläget tyvärr inte
hand i hand med de ekonomiska resurser
som hittills avsatts för ändamålet. Pengarna räcker inte på långa vägar till alla
fiberprojekt som skulle kunna genomföras.
Men jag tror att vår modell med ett öppet
kommunalt stadsnät kommer att vara en
självklar del av lösningen för en levande
landsbygd både för privatpersoner och
företag under de närmaste åren.

Erik Tellgren

Peter Norrman

Vd Wexnet

Styrelseordförande Wexnet
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Kabel i gatan ger
snabbare grävtider

Wexnet för ett
hållbart samhälle
På Wexnet har vi möjlighet att bidra till miljövinster i regionen på flera olika sätt. Ett
stabilt och snabbt fibernät kan exempelvis minska resandet i och med att det blir
lättare att arbeta hemifrån, anordna videokonferenser eller beställa varor och tjänster
via internet. Vård i hemmet med hjälp av fiberkommunikation sparar både resor och
ger patienten trygghet i vardagen. Ett annat exempel är larm och övervakningstjänster
som möjliggör kontroll på distans och därmed minskar behovet av bilburen övervakning. I vår energisnåla datorhall Green Data Center använder vi klimatsmart fjärrkyla
där samma energi används tre gånger om. Först för att kyla ner köpcentret Grand
Samarkand, sedan vår datorhall och till sist för att värma upp gräsmattan på Myresjöhus Arena. Vi ser också över våra egna arbetsrutiner i jakten på mer klimatsmartare
sätt att jobba och byter successivt ut våra bensinbilar mot miljöbilar.
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Under hösten 2016 genomförde
Wexnet tillsammans med Tingsryds
kommun ett pilotprojekt där ett nytt
sätt att gräva testades med framgång.
Det som skilde sig från hur vi i vanliga
fall gräver fiber är att denna gång
lades kabeln i gatan, istället för att gå
över grönytor och tomter. Det innebär
att det bara behövs ett grävtillstånd,
istället för ett från varje fastighetsägare. På så sätt snabbas arbetet upp
betydligt. Totalt drogs fiber fram till
220 bostäder.
Sedan 2013 är Tingsryds kommun
delägare i det öppna stadsnätet Wexnet
och man ser ljust på fiberutbyggnaden i
kommunen.
– Vi är angelägna om att invånarna i
kommunen får tillgång till bredband
via fiber, särskilt då allt fler tjänster i
framtiden kommer vara beroende av
en stabil bredbandslösning. Detta var
en av anledningarna till att vi år 2013
gick in som delägare i Wexnet, säger
Tomas Blomster, styrelseordförande
Tingsryd Energi.
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Wexnet är med när
Växjös största LAN
växer
WEX3M har på bara ett par år vuxit
fram till en viktig digital arena och
mötesplats för ungdomar som delar
intresset för datorspel. Wexnet var
2016 med som huvudsponsor för
LAN:et för tredje året i rad. Vi stöttade med tekniken och uppkopplingen
som krävs för ett lyckat LAN. För oss
på Wexnet är det en självklarhet att på
olika sätt försöka bidra till att utveckla
lokalsamhället. Vi vill vara nära våra
kunder. Därför engagerar vi oss gärna
i saker som berör människor just här i
vår region. WEX3M genomförs under
några dagar och nätter på påsklovet
varje år. Det är ett arrangemang för
alla lanare i Växjö att se fram emot och
ambitionen är att växa sig ännu större.

Dennis fixade fiber
i sitt kvarter
Snabb surf. Skicka stora filer. Netflix på paddan. Säker telefoni och välfärdstjänster.
Listan kan göras lång, både i jobb och vardag blir bra uppkoppling allt viktigare. För
Dennis Fidell i Åryd blev bredband via fiber en självklar lösning.
– Hela familjen använder ju internet mer och mer både för nöje och ärenden i vardagen. Tidigare hade vi mobilt bredband, vilket helt enkelt inte räckte till i slutändan,
berättar Dennis.
Dennis fungerade som Wexnets ambassadör inför satsningen på fiber i kvarteret.
Han tog kontakt med alla grannar och såg till att de fick den information de behövde
för att fatta sitt eget beslut. Facit blev att 30 av 33 hushåll i området skaffade fiber.
– Jag tycker dialogen med Wexnet har fungerat riktigt bra. Entreprenören som skötte
grävningen och drog fram kablarna var också noga med att lyssna på hur vi ville ha
det på just vår tomt. Det syns knappt att de varit här, säger Dennis.
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Guldmedalj för
särskilda insatser i
nationens intresse!
Det fick Wexnet av Myndigheten för
delaktighet. Wexnet prisades för sin
aktiva roll i satsningen på trygghetslarm via bredbandsuppkoppling. De
nya larmen innebär en stor förbättring
jämfört med sina analoga föregångare.
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Wexnets
viktiga
uppdrag
fortsätter
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Under 2016 startade vi kampanjen Wexnet på viktigt uppdrag. Och vårt viktiga
uppdrag fortsätter såklart. Bredband via fiber har utvecklats till en samhällsbärande
infrastruktur. Privatpersoner, företag och offentliga verksamheter förlitar sig alla i allt
större utsträckning på stabila, snabba uppkopplingar. Viktiga samhällstjänster inom
exempelvis vård och omsorg effektiviseras i rask takt med hjälp av fiberanslutningar.
För oss på Wexnet är det en självklarhet att vi ska ha en drivande roll i den utvecklingen här i vår region. Det finns tre delar i det arbetet som är extra viktiga för oss. Att
ha siktet inställt på att alla ska få möjlighet att ansluta sig till vårt nät. Såväl i staden
som på landsbygden. Att vårt nät håller högsta kvalitet. Och att vi hela tiden ligger i
framkant när det gäller den tekniska utvecklingen.
Lyckade projekt i alla våra fyra ägarkommuner under 2016 visar att vi håller rätt
kurs när det gäller utbyggnaden. Bland annat drogs fiber fram i hela Hjortsberga,
samma sak gäller Djurhult i Lessebo kommun och i Tingsryd fick 220 bostäder möjlighet att ansluta i ett pilotprojekt. När det gäller kvaliteten i vårt nya nät följer vi hela
tiden upp prestandan i den dagliga driften. Att Wexnet fick förnyat förtroende i VKAB:s
upphandling av nätleverantör till allmännyttan i Växjö är ytterligare ett kvitto på att vi
satsar rätt. För att hålla oss i framkant tekniskt kombinerar vi egen hög kompetens
med duktiga konsulter. Under året som gått har bland andra Cisco och Cygate varit
pålitliga samarbetspartners.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Wexnet AB, med organisationsnummer 556923-9444,
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Wexnet AB, organisationsnummer 556923-9444, med säte i
Växjö kommun, bildades 1 maj 2013 av Växjö, Alvesta, Tingsryd
och Lessebo kommuner som genom sina kommunala bolag
överlåtit sina investeringar i infrastruktur för bredbandsverksamhet.
Bolaget ägs till 76,83 % av Växjö Energi AB (556187-5203),
som i sin tur är helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag
AB (556602-4641), båda bolagen med säte i Växjö kommun. De
andra ägarbolagen är BIVA Bredband i Värend AB (556646-9143)
10,32 %, Tingsryd Energi AB (556132-8013) 7,74 % och Lessebo
kommun (212000-0613) 5,12 %. Bolaget ingår i koncernredovisning som upprättas av Växjö Energi AB.

Wexnet AB ska vara en ledande aktör i regionen när det gäller infrastruktur för informationsöverföring. Wexnet erbjuder IT-kommunikation i ett öppet nät genom en väl utbyggd infrastruktur
som gör regionen mer attraktiv att bo och bedriva näringsverksamhet i. I det öppna nätet agerar flera olika tjänsteleverantörer
i syfte att öka valfriheten och konkurrensen.
Bolaget ska vila på affärsmässiga och hållbara grunder.
Fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet ska genomföras så att
synergieffekter uppnås såväl tekniskt som ekonomiskt för bolaget
och för respektive ägare.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
NYCKELTAL

2016

2015

2014

118

101

95

63

14

11

8

7

403

371

357

341

Medelantal anställda

27

23

19

17

Avkastning på eget kapital (%)

12

11

9

9

Avkastning på totalt kapital (%)

6

6

6

5

Soliditet (%)

30

25

24

23

Investeringar

49

44

46

309

Belopp i mkr (om inget annat anges)

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2013

(8 mån)

För definitioner av nyckeltal, se Redovisningsprinciper. För år 2013 avses perioden 1 maj till 31 december.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
samt efter räkenskapsårets utgång
Under året har en uppgradering av nätet påbörjats som bland
annat innebär att kunderna får tillgång till en kapacitet på upp till
1 000 Mbit/s.
Årets försäljning har uppgått till 2 770 anslutningar.

Förväntad framtida utveckling
Bolaget ska bibehålla och utveckla ett bra samarbete med
respektive ägarkommun och de allmännyttiga bolagen. De är
samtidigt idag några av bolagets viktigaste kunder.
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Det öppna stadsnätet har stärkt förutsättningarna för att skapa en stark utveckling både ekonomiskt och utbyggnadsmässigt.
Fortsatt uppgradering av nätet från 100 Mbit/s till 1000 Mbit/s
till privatpersoner i det öppna stadsnätet ska genomföras.
Täckningsgrad avseende tillgång till snabbt bredband, på
minst 100 Mbit/s, förväntas till mer än 90 procent.
Tillgänglighetsmål, SLA, förväntas nå över 99,97 procent 2017.

Icke-finansiella upplysningar
Inom mångfaldsarbetet arbetar vi aktivt med jämställdhetsfrågorna. Detta beaktas både på kort och på lång sikt.
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Förändring av eget kapital (tkr)

Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets resultat

Totalt

10 000

63 558

-23

-203

73 332

-203

203

0

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

15 000

15 000

10 000

63 558

14 774

59

59

59

88 391

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst

14 773 916

överkursfond

63 557 830

årets vinst

59 295
78 391 041

disponeras så att i ny räkning överföres

78 391 041

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med
tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING

Resultaträkning
Belopp i tkr

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

117 521

101 439

1 962

2 815

354

40

119 837

104 294

3, 4

-51 359

-38 837

5

-18 077

-17 941

-26 627

-26 451

-169

-260

-96 232

-83 489

23 605

20 805

30

36

-9 656

-10 179

-9 626

-10 143

13 979

10 662

-13 900

-10 845

79

-183

-20

-20

59

-203

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

6

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster

7

8

Bokslutsdispositioner
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan, Maskiner och inventarier
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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BALANSRÄKNING

Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2016-12-31

2015-12-31

Byggnader och mark

10

2 951

3 297

Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

339 701

325 106

Inventarier, verktyg och installationer

12

857

1 100

Pågående nyanläggningar

13

23 168

14 784

366 677

344 287

94

0

1 412

1 926

1 506

1 926

368 183

346 213

3 028

2 537

23 832

15 551

251

189

2 394

2 133

5 397

4 019

31 874

21 892

34 902

24 429

403 085

370 642

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

14

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

Not

2016-12-31

2015-12-31

10 000

10 000

10 000

10 000

Överkursfond

63 558

63 558

Balanserat resultat

14 774

-23

59

-203

78 391

63 332

88 391

73 332

39 717

25 817

39 717

25 817

169 303

169 303

59 358

64 399

228 661

233 702

Leverantörsskulder

18 210

14 512

Skulder till koncernföretag

10 396

6 846

425

343

3 636

2 609

13 649

13 481

46 316

37 791

403 085

370 642

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

16,17

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan på anläggningar, maskiner och inventarier

Långfristiga skulder

18, 19

Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

Not

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

21

13 979

10 662

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

22

26 796

26 696

62

339

40 837

37 697

-491

1 597

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

-9 562

1 839

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

8 443

-377

Kassaflöde från den löpande verksamheten

39 227

40 756

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-49 341

-43 815

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

155

15

-49 186

-43 800

-5 041

3 044

15 000

0

9 959

3 044

Likvida medel vid årets början

0

0

Likvida medel vid årets början

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning (-)/Minskning(+) av varulager

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Förändring checkräkningskredit
Erhållna aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
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NOTER

Tilläggsupplysningar
NOT

1 Redovisningsprinciper

Belopp i tkr om inget annat anges

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden
om inget annat anges nedan.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter
värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när företaget har
överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade
med varornas ägande till köparen.
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som
intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller
förbrukas.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast
pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från
färdigställandegraden på balansdagen (successiv vinstavräkning).

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Nyttjandeperiod
Byggnader och markanläggningar
20–25 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar
5–25 år
Inventarier, verktyg och installationer
3–10 år

Nedskrivningar - Materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en
sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid
beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida
kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande
verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker
som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast
om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Finansiella tillgångar och skulder
Ränta
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget
samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som
är direkt hänförliga till förvärvet.
Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och
uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när
den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller de risker och fördelar som
är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan
part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella
tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när
den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Tillkommande utgifter

Värdering av finansiella tillgångar

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i
tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som
är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
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Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella
nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Värdering av finansiella skulder
Lång- och kortfristiga finansiella skulder redovisas till anskaffningsvärde.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk
relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten
som överensstämmer med företagets mål för riskhantering.
Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket
effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats
samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen ingås.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till
kursen vid anskaffningstillfället.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller
omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det
räkenskapsår de uppkommer.

Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal
enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att
äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som
inte är ett finansiellt leasingavtal.
Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationella
leasingavtal.
Operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra
men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll,
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Anskaffningsvärdet beräknas enligt vägda genomsnittspriser.
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte
har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skatteplik-
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tigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för vilka pensionspremier som betalas redovisas som
avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i
resultaträkningen.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida
prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget
uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om
bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som
intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade
värde.

Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning
Totala tillgångar

Medelantal anställda
Omräknat till antal heltidsarbetande

Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital
(eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar
och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som
under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet
av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra
källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar
och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över
regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande
risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar
och skulder under nästa räkenskapsår.
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2 Nettoomsättningens fördelning
2016

2015

Anslutningsavgifter

20 499

16 291

Nätavgifter

79 124

74 764

Övrigt

17 898

10 384

117 521

101 439

2016

2015

475

475

1 900

1 900

475

950

2 850

3 325

2016

2015

Revisionsuppdrag

44

15

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

13

0

Övriga tjänster

96

0

153

15

Nettoomsättningen per rörelsegren

NOT

3 Leasingavtal

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 706 tkr (709 tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

NOT

4 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan
granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
KPMG AB
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5 Anställda och personalkostnader
2016

2015

4

4

23

19

27

23

238

232

12 138

12 072

12 376

12 304

Pensionskostnader för övriga anställda

1 251

1 250

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

4 180

4 171

5 431

5 421

17 807

17 725

2016

2015

Andel kvinnor i styrelsen

33 %

33 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

50 %

17 %

2016

2015

31 %

33 %

2%

3%

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 789 tkr (354 tkr)
andra ledande befattningshavare än styrelse och VD.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

NOT

6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen
Bolaget är ett dotterföretag till Växjö Energi AB, org nr 556187-5203, som är ett helägt dotterföretag
till Växjö Kommunföretag AB, org nr 556602-4641. Båda har sitt säte i Växjö kommun. Växjö
Kommunföretag AB ägs till 100 % av Växjö kommun, org nr 212000-0662.
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7 Räntekostnader och liknande resultatposter
2016

2015

Räntekostnader till koncernföretag

7 403

7 832

Räntekostnader till övriga ägare

2 216

2 339

Övriga räntekostnader

12

8

Valutakursdifferens

25

0

9 656

10 179

2016

2015

8 270

0

8 270

0

8 694

0

2016

2015

-46

0

0

-20

26

0

-20

-20

NOT

8 Upplysningar om finansiella instrument

Valutaterminer
Nominellt värde

Verkligt värde

NOT

9 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Justering avseende tidigare år
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skatt
2016
Avstämning av effektiv skatt

Procent

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats

2015
Belopp

Procent

80

Belopp
-183

22,0

-17

22,0

40

Ej avdragsgilla kostnader

3,6

-3

-22,1

-40

Ej skattepliktiga intäkter

0,0

-0

0

0

-20

Justering avseende skatter för föregående år
Redovisad effektiv skatt
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25,6

-20

-11,1

-20
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10 Byggnader och mark
2016-12-31

2015-12-31

3 998

3 821

78

90

-155

0

0

87

3 921

3 998

Ingående avskrivningar

-701

-438

Årets avskrivningar

-269

-263

Utgående ackumulerade avskrivningar

-970

-701

Utgående redovisat värde

2 951

3 297

Varav bokfört värde mark

169

246

169

246

2016-12-31

2015-12-31

383 616

342 331

31 177

28 630

-588

-2 982

9 701

15 637

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

423 906

383 616

Ingående avskrivningar

-57 400

-34 142

419

2 723

Årets avskrivningar

-26 114

-25 981

Utgående ackumulerade avskrivningar

-83 095

-57 400

Ingående nedskrivningar

-1 110

-1 110

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 110

-1 110

339 701

325 106

Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Avskrivningstiden för: byggnader 25 år, markanläggningar 20–25 år

NOT

11 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

Försäljningar/utrangeringar

Utgående redovisat värde
Avskrivningstiden för: aktiv utrustning 5 år, teknisk utrustning 15 år, distributionsnät 25 år
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12 Inventarier, verktyg och installationer
2016-12-31

2015-12-31

1 635

993

Nyanskaffningar

0

679

Försäljningar/utrangeringar

0

-37

1 635

1 635

-535

-364

0

37

Årets avskrivningar

-243

-208

Utgående ackumulerade avskrivningar

-778

-535

857

1 100

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Utgående redovisat värde
Avskrivningstiden för: inventarier 3-10 år

NOT

13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde

14 784

16 092

Omklassificeringar

-9 701

-15 727

Nyanskaffningar

18 085

14 419

23 168

14 784

2016-12-31

2015-12-31

1 926

2 441

-514

-515

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 412

1 926

Utgående redovisat värde

1 412

1 926

Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentligt bidrag från EU/Ready på 1 480 tkr (912 tkr).

NOT

14 Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärden, momsfordran
Avgående fordringar

WEXNET AB ÅRSREDOVISNING 2016
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15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2016-12-31

2015-12-31

Upplupna intäkter avseende nätavgifter

2 958

2 772

Övriga upplupna intäkter

1 119

428

Förutbetalda kostnader

1 320

819

5 397

4 019

Antal aktier

Kvotvärde

1 000 000

10

NOT

16 Antal aktier och kvotvärde

(Angivet i styck resp kronor)
Antal aktier

1 000 000

NOT

17 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst

14 774

överkursfond

63 558

årets vinst

59
78 391

disponeras så att i ny räkning överföres

NOT

78 391

18 Långfristiga skulder
2016-12-31

2015-12-31

169 303

169 303

51 071

51 071

220 374

220 374

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till koncernföretag
Skulder till övriga ägare
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19 Koncernkonto

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

2016-12-31

2015-12-31

40 000

40 000

8 287

13 328

Bolaget är anslutet till ett koncernkonto där Växjö kommun är kontoinnehavare gentemot kreditgivande bank.

NOT

20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2016-12-31

2015-12-31

Upplupna personalkostnader

2 345

1 353

Upplupna räntekostnader

1 230

2 339

Förutbetalda intäkter avseende nätavgifter

9 567

9 243

507

546

13 649

13 481

2016-12-31

2015-12-31

0

1

-10 148

-12 463

-10 148

-12 462

2016-12-31

2015-12-31

26 627

26 451

0

-15

169

260

26 796

26 696

Övrigt

NOT

21 Räntor och utdelningar

Erhållen ränta
Erlagd ränta

NOT

22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar

NOT

23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har uppkommit efter räkenskapsårets utgång.
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Underskrifter
Växjö den 14 mars 2017

Peter Norrman

Anders Lindoff

Ordförande

Styrelsesuppleant

Sven-Åke Berggren

Tomas Blomster

Stanley Ståhl

Monica Widnemark

Styrelsesuppleant

Erik Tellgren
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 21 mars 2017

Michael Johansson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Wexnet AB, org. nr 556923-9444
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Wexnet AB för
år 2016.1
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Wexnet ABs finansiella ställning
per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till Wexnet AB enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen. Den andra informationen består
av Kort om Wexnet, VD har ordet samt Året som gått (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende
denna).2
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den
kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera
detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
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heter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något
av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsikliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande diretörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

1
2

Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 9–24 i detta dokument.
Den andra informationen ingår på sidorna 1–8 i detta dokument.
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• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Wexnet AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Wexnet AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-
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en av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Växjö den 21 mars 2017

Michael Johansson
Auktoriserad revisor

WEXNET AB ÅRSREDOVISNING 2016

GRANSKNINGSRAPPORT

WEXNET AB ÅRSREDOVISNING 2016

27

STYRELSE OCH REVISORER

Styrelse för Wexnet AB 2016
Organisationsnummer 556923-9444
Styrelsens säte: Växjö
Peter Norrman

Tomas Blomster

Ordförande

Vice ordförande

Sven-Åke Berggren

Lovisa Alm

Monica Widnemark

Patrik Lindström

Ersättare styrelsen:

Anders Jonsäng
Jörgen Sten
Mats Karlsson
Mats Wembo
Stanley Ståhl
Anders Lindoff

Verkställande direktör
Erik Tellgren

Revisorer
Revisorer

Michael Johansson, ordinarie
Emil Andersson, ersättare

Lekmannarevisorer
Britt Nielsen, ordinarie
Sven-Erik Svensson, ordinarie
Magnus Jisborg, ordinarie
Örjan Davoust, ordinarie
Per-Anders Johansson, ersättare
Börje Johansson, ersättare
Peter Bengtsson, ersättare
Lars-Erik Gustafsson, ersättare

Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden.
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FIBER FÖR FRAMTIDEN

Vi bygger fiber
för framtiden
En bra uppkoppling blir mer och mer avgörande i vår vardag.
Vi vill ge våra kunder möjlighet till snabbt bredband oavsett var
de bor! Tack vare vårt samhällsuppdrag kan vi engagera oss
långsiktigt. Dessutom har vi kunskapen och tekniken som krävs
för att utföra uppdraget fullt ut. Vi siktar högt – målet är att
nära 100 procent av alla hushåll och företag i vår region ska ha
möjlighet till fiber.

Läs mer om vårt viktiga uppdrag på www.wexnet.se
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Wexnet AB Box 497, 351 06 Växjö.
Besöksadress: Kvarnvägen 35.
Telefon: 0470–70 33 33

info@wexnet.se
www.wexnet.se

