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Februari 2021
VD/Företagsledningen/styrelsen/lekmannarevisorer
SBR-Koncern
Vi har i denna rapport sammanfattat de mer väsentliga iakttagelserna från vår revision av SBR-koncernen.
Vår revision är anpassad till koncernens verksamhet och är primärt utformad för att vi ska kunna avge en revisionsberättelse på de i
koncernen ingående företagens årsredovisningar för räkenskapsåret 2020.
Denna rapport är primärt avsedd för information till koncernrevisionsteamet, lekmannarevisorerna samt för
VD/företagsledningen/styrelsen.

Vi ser fram emot att träffa er för att diskutera innehållet.
Med vänlig hälsning
Ernst & Young AB
Jenny Göthberg
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Status, kvarstående åtgärder och slutsatser

Genomförda och
återstående aktiviteter
Vi har genomfört merparten av vår revsion i enlighet med tidigare kommunicerad revisionsplan.
Följande aktiviteter kvarstår:

• Genomläsa underskriven årsredovisning, att denna inte avviker från granskad version.
•

Inhämta uttalande från företagsledningen (letter of representation)

•

Följa upp väsentliga händelser efter balansdagen

Slutsatser
Vi har i vår revision till dags datum inte noterat väsentliga avvikelser. Under förutsättning att
årsredovisningarna inte innehåller några väsentliga fel och om inget ytterligare som kan påverka vårt
uttalande kommer till vår kännedom vid slutförandet av revisionen är vår bedömning att vi kommer att
kunna lämna en omodifierade (rena) revisionsberättelser.
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Riskbedömning och fokusområde
Finansiella risker
Nedan beskrivs de finansiella riskområden som har identifierats utifrån parametrarna risk och väsentlighet. I vår revision läggs störst vikt
på områden markerade i rött och gult (inga har identifierats för SBR-koncernen) eftersom dessa bedöms ha störst påverkan på det
finansiella resultatet.
Nedanstående figur sammanfattar väsentliga områden i vår planering av revisionen
Högre

Övriga finansiella risker (låg)
1 Förtroendekänsliga områden
2 Löner

Väsentlighet

3 Bokslut och rapportering

5
2
1

Lägre
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4 Inköp och leverantörsfakturor
5 Intäktsredovisning

4
3

Risk för fel

Högre

Bokslutsprocessen
Uppdaterad bedömning
Bokslutsprocessen och årsredovisning*
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►

Väl dokumenterade bokslut

►

Inga avvikelser noterade

2020

2019





Resultaträkning

2020

2019

Skillnad i %

Budget

Intäkter

133 459

146 658

-9 %

136 325

Övriga externa kostnader

-69 581

-88 186

-21 %

-74 722

Personalkostnader

-60 147

-55 552

8,3 %

-62 170

-71

-38

87 %

0

-267

-346

-23 %

-283

-130 066

-144 122

-9,8 %

-136 875

3 393

2 536

34 %

-550

361

371

-2,7 %

550

-375

-329

14 %

0

3 379

2 578

31 %

0

Område

Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar

Summa kostnader
RÖRELSERESULTAT

Resultat från finansiella poster

Skatt
ÅRETS RESULTAT
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Kortfattad resultatanalys - årsbokslutet
Område

Iakttagelse och kommentar
►

Intäkterna uppgår till 133,5 mkr (146,7 mkr). Av dessa utgörs 110,8 mkr (112,5 mkr) av anslag från
staden. Minskningen förklaras främst av effekterna av Covid-19 utbrottet. Evenemang, seminarier och
mässor har fått ställas in eller skjutas upp. Bland annat har MIPIM mässan ställts in och resulterat i ett
intäktsbortfall om ca 5 mkr. Till följd av ovan har del av anslag för 2020 avseende evenemang och
nyföretagande om ca 6,7 mkr skuldförts då dessa aktiviteter ej kunnat genomföras under året.

►

Under denna period har fokus i verksamheten varit att stötta näringslivet med olika analyser och
kartläggning av effekterna av Covid-19.

►

Övriga externa kostnader uppgår till 69,6 mkr (88,2 mkr). Förändringen om 18,6 mkr förklaras av
effekterna av Covid-19 utbrottet. De huvudsakliga förändringarna hänförs till minskade kostnader avseende
PR & Reklam, konsultkostnader , marknadsföring och mässor samt resekostnader, vilket förklaras av att
SBR –koncernen inte har kunnat genomföra alla event/projekt som var planerade för året.

►

Turistbyrån stängdes i november 2019, vilket resulterat i en minskad kostnad om ca 2,5 mkr jämfört med
föregående år.

►

Personalkostnader uppgår till 60,2 mkr vilket är en ökning om ca 4,7 mkr mot föregående år. Kostnaderna
ökar dels på grund av årlig lönerevision och dels till följd av att koncernen i år har ett högre medelantal
anställda, då en del vakanta tjänster har tillsatts under året.

►

Personalkostnader understiger budgeterade personalkostnader med ca 2 mkr. Detta förklaras av att
bolagen inte kunnat genomföra samtliga evenemang/projekt under året och därför inte tillsatt personal till
detta.

Intäkter

Övriga externa
kostnader

Personalkostnader
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Balansräkning
2020-12-31

2019-12-31

Skillnad i %

55

322

- 83 %

Omsättningstillgångar

215 031

197 428

9%

Summa tillgångar

215 086

197 750

9%

30 189

26 810

13 %

3 881

3 227

20 %

Långfristiga skulder

0

0

Kortfristiga skulder

181 016

167 713

8%

Summa skulder och eget kapital

215 086

197 750

9%

Område
Materiella anläggningstillgångar

Eget kapital
Avsättningar
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Kortfattad balansanalys - årsbokslutet
Område

Iakttagelse och kommentar
►

Omsättningstillgångar uppgår till 215 mkr, vilket innebär en ökning om 17,7 mkr jämfört med 2019.
Ökningen hänför sig till ca 11,5 mkr högre fordran gentemot Staden jämfört med samma period
föregående år. Fordran avser anslag för 2021 och finns även periodiserad som en förutbetald intäkt per
den 31 december 2020.

►

Likvida medel har ökat med ca 7 mkr, vilket främst är hänförligt till ett positivt kassaflöde från den
löpande verksamheten.

►

Avsättningar uppgår till 3,9 mkr, vilket är en ökning med 0,7 mkr jämfört med 2019. Detta avser
främst pensionsavsättningar.

►

Kortfristiga skulder uppgår till 181 mkr, vilket är ökning med 13,3 mkr i jämförelse med motsvarande
period föregående år. Detta förklaras främst av högre förutbetalda intäkter avseende anslag från
Staden.

Omsättningstillgångar

Avsättningar

Kortfristiga skulder
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Redovisnings- och revisionsfrågor årsbokslutet
Område

Iakttagelse och kommentar

Tvister

►

Enligt bolaget föreligger i nuläget inga tvister. Vi har inte heller i vår
granskning funnit några indikationer på tvister.

►

Det kan innebära risk för förtroendeskador om avvikelser sker mot
regelverk för representation, resor och förmåner. Beloppen är sällan
väsentliga men skadan kan ändå vara väsentlig om brister
uppmärksammas, exempelvis i media. Vi har i samband med årets
revision stickprovsgranskat dylika kostnader utan anmärkning.

►

I Stockholm Business Region AB (SBR) finns en specifik
kompletterande chefspension som redovisas som en avsättning i
bolagets finansiella rapporter. Bedömningen är att så länge som
bolaget väljer att tillämpa förenklingsreglerna i K3 för eventuella
förmånsbestämda pensionsplaner bedöms det inte uppstå någon
redovisningsmässig effekt vad gäller pensionerna i bolaget. Bolaget
bör följa upp den redovisningsmässiga hantering kring denna post om
förenklingsregler ej tillämpas.

►

Se separat bilaga.

Förtroenderisker

Pensioner

IT-miljö
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Bolagets kommentar

Redovisnings- och revisionsfrågor årsbokslutet
Område

Iakttagelse och kommentar

Hållbarhetsrapport

►

Ej tillämpligt

►

Såväl intäkter som kostnader har påverkats av Covid-19. Intäkter kopplat
till mässor, evenemang etc. har uteblivit. Kostnader avseende
marknadsföring, konsulter, resor etc. har minskat.
Koncernen redovisar ett bättre rörelseresultat än budget (3,4 mkr att
jämföra med budgeterade -0,6 mkr).
Verksamhetsfokus under större delen av året har varit att stötta
näringslivet med olika analyser och kartläggningar av effekterna av Covid19.

Effekter av Covid19

►
►

►

Avdragsrätt för
kostnad avseende
finansiering av
filmfond
Stockholm Business
Region AB

►

►
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Enligt inkomstskattelagen ska utgifter för att förvärva och bibehålla
inkomster dras av som kostnad. Bolaget har tidigare år haft kostnader
som uppstått i och med finansieringen av en filmfond (utbetalning till
Stockholm Film Fund AB, tidigare Film Capital Stockholm AB) och
hanterat kostnaden som en avdragsgill kostnad bl.a. mot bakgrund av att
filmfondens arbete bedöms kunna generera intäkter i framtiden genom
att öka antalet filminspelningar i Stockholmsregionen och därmed bidra
till ökad synlighet för Stockholm internationellt.
Det kan inte med säkerhet avgöras att det föreligger skattemässig
avdragsrätt för denna kostnad, varför vi tidigare har rekommenderat att
bolaget lämnar ett öppet yrkande om hur posten har behandlats i
samband med att inkomstskattedeklarationen lämnas in.
Skatteverket har 2020 ställt en förfrågan avseende kostnaden för
räkenskapsår 2018 och bolagets öppna yrkande i deklarationen för 2018.
SBR har återkopplat på förfrågan från Skatteverket men ännu ej erhållit
något slutgiltigt svar.

Bolagets kommentar

Redovisnings- och revisionsfrågor årsbokslutet
Område

Iakttagelse och kommentar
►

Överskott i projekt
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Vi har noterat att det i vissa fall saknas tydliga riktlinjer i avtal etc.
avseende hur eventuella överskott/oförbrukade medel i projekt skall
hanteras. Vi rekommenderar att det framgent tillses att det alltid
finns behandlat i avtalen hur ev. oförbrukade medel ska hanteras.
Exempelvis att återbetalning ska ske till respektive part i projektet
eller att det förs över till nästa avtalsperiod.

Bolagets kommentar

Summering av noterade avvikelser
Nedan beskrivs väsentliga avvikelser som vi har noterat under vår årsbokslutsgranskning samt dess påverkan på det
redovisade resultatet.

Avvikelse/effekt

Korrigering ökar (minskar)
redovisat resultat (MSEK)

Fastställda avvikelser
Noteringar

0

Bedömda avvikelser
Noteringar

0

Summa ej korrigerade avvikelser före skatteeffekt

0

Skatteeffekt

0

Summa ej korrigerade avvikelser efter skatteeffekt

0
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Uppföljning av tidigare lämnade
rekommendationer
Nedan redovisas de rekommendationer som tidigare lämnats och en uppföljning av dessa

Område

Kortfattad beskrivning av
iakttagelse och
rekommendation

Intäktsprocessen

►

ET, det finns inga ej
åtgärdade
rekommendationer från
tidigare år.

ET

Grön

►

N/A

Bokslutsprocessen

►

ET, det finns inga ej
åtgärdade
rekommendationer från
tidigare år.

ET

Grön

►

N/A

Inköpsprocessen

►

ET, det finns inga ej
åtgärdade
rekommendationer från
tidigare år.

ET

Grön

►

N/A
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Uppföljning vid
åretsbokslutet

Bedömning Bolagets kommentar

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och
affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på
finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter
utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska
bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och
de samhällen vi verkar i.
EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst &
Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person.
© 2018 Ernst & Young AB.
All Rights Reserved.

ey.com/se

