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Styrelsen och verkställande direktören för Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB få r härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 

1 (24) 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Redovisning sker i tusentals kronor (tkr) om 
inget annat anges. Belopp inom parentes avser föregående år. 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB, bildades 1998. Verksamheten omfattar att inom 
Falkenbergs kommun äga och hyra de allmänna vatten och avloppsanläggningarna, vara huvudman 
för den allmänna vatten- och avloppsverksamheten, VA, samt svara för den kommunala 
renhållningen utom vad gäller myndighetsutövningen. 

Verksamheten med tillhörande anläggningar övertogs från Falkenbergs kommun 1999-01-01. 
Verksamheten har omorganiserats så att från 2009-01-01 bedriver Vatten & Miljö i Väst AB 
(VIVAB) VA- och avfallsverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner. FAVRAB äger 
tillsammans med motsvarande bolag i Varberg, Varberg Vatten AB, SO % vardera av VIVAB. 

Ägarförhållanden 
FAVRAB är ett helägt dotterbolag till Falkenbergs Stadshus AB (556536-8197) med säte i 
Falkenberg. 

Användande av finansiella instrument 
Finansiering av övertag av anläggningstillgångar för verksamheter ingår numera i upplåning genom 
Falke nbergs Kommun. Den totala lånesumman ä r 250 Mkr varav 227 Mkr förfaller senare än fem år 
från balansdagen. 

Bolaget använder sig av ränteswapar som säkring. För tillfälliga finansieringsbehov finns 
kreditmöjligheter inom kommunkoncernen. 

Räntekostnaderna är lägre än budgeterat främst beroende på det låga ränte läget samt uteblivet 
planerat nylån. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Vatten och avlopp 

Verksamhetens resultat uppgår till -2 932 tkr (-3 057 tkr). Underskotte t bokas upp som en minskad 
skuld till VA-abonnenterna och den totala skulden uppgå r nu till 7 406 tkr. Underskottet är lägre än 
planerat vilket huvudsakligen förklaras av högre intäkter. 

Årets anläggningsavgifter uppgår totalt till 29 074 tkr. I nettoomsä ttningen på resultaträkningen 
kommer S 862 tkr från anläggningsavgifter och består dels av å rets avgifter och dels av 
periodiserade avgifter från tidigare å r. Årets anläggningsavgifte r ä r 2 362 tkr högre än budget på 
grund av tillkommande VA-anslutningar. 

Kons umtionsavgifterna är högre än budget, 1 481 tkr. Intäkter från överh altsavgifte r och 
omhändertagande av slam är högre än budget, 184 tkr främst på grund av t illkommande 
öve rhaltsavgifter. 
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Likt t idigare å r står de livs medelsproducerande industrierna inom kommunen för en förhållandevis 
stor andel av vattenleveranserna där bland anna t Carls berg har ökad leverans av vatten under å ret. 

Energiförbrukningen vid anläggningarna har mins kat något mot föregående år. Energibehovet är 
bland annat beroende av producerad och renad mängd vatten. 

Underhå llsarbete i form av längre relining av ledningar hanteras från och med år 2014 som en 
investering, då ledningens funktion och livs längd förbättras. Bolaget satsar likt t idigare å r på en 
ökad förnyelse av ledningsnäte t vilke t bland annat innefattar omläggning och relining av ledningar 
liksom en ökad inspektion av ledningsnätets s ta tus. 

VA har under å ret investerat för 42 342 tkr. De s törs ta inves teringarna komme r från: 

- Reinvesteri ng i Älvsereds reningsverk, 2 931 tkr 

- Exploate r ing av södra Smedjeholms industriområde, 2 253 tkr 

- Exploate ring VA-ledningar i Eftra by, 1 925tkr 

- Exploatering VA-ledningar i Stafsinge, 11 726 tkr 

Avfallsverksamhet 

Verksamhetens resultat uppgår t ill-3 560 tkr ( + 6 330 tkr). Unders kottet bokas upp som en 
minskad skuld t ill avfallsabonnenterna och den totala skulden uppgå r nu t ill 8 552 tkr. 
Underskotte t ä r något högre än budge te rat och förkla ras främst ge nom ökade 
en treprenadkostnader. 

Intäkterna från fastighetsrenhållningen är 1 507 tkr högre än budget. Främsta orsaken t ill detta ä r 
ett ökat anta l abonnente~ 

Kostnaderna för fastighetsrenhålln ingen är högre än budget, 1 943 tkr och avser främst ökade 
dr iftkostnader. 

Kvarvarande medel för återställning av Ågård deponi uppgår till 4 890 tkr. 

Avfallsverksamheten har under å ret investerat fö r 4 046 tkr där ombyggnation av ÅVC Sandladan 
utgör den största utgiften. 

Övriga verksamheter 

FAVRAB äger bl.a. fastigheten där huvudkontoret för VIVAB finns. Denna fas tighe t ha r gett ett 
överskott på 363 tkr. FAVRAB äger y tte rligare en fastighet men denna gö r ett underskott på 205 
tkr, vilke t främs t beror på minskade hyresintäkter. 

Verksamheten Industrirening gör ett positivt resulta t på 374 tkr. 

Framtida utveckling 
Bolaget ser möjlighe ter att utveckla VA- och avfallsverksamheterna via det gemensamma bolaget 
Vatten & Miljö i Väst AB, samägt med Varberg Vatten AB. Inriktning ä r då en effektiv verksamhet 
med låg miljö påverkan och hög kundori entering samt att kunna utgöra en fö rebild fö r regio nal 
samverkan som på sikt även kan innebära samarbete med andra nä rliggande kommuner. 

Framtida utmaningar ä r fortsatt p lanering och utbyggnad av va tten och avlopp i nya områden och i 
omvandlingsområden. Ytterligare en utma ning ä r genomförande och fi nansiering av underhå ll av 
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anläggningar och lednings nä t samtidigt som inverkan av pågåe nde och framtida klimatfö rändringar 
ska beaktas. 

Investe ringarna i bolaget och främst inom VA-ve rksamheten förväntas genere llt öka framgent med 
både omfa ttande och stora exploateringar tillsammans med en förnye lse av ledningsnätet samt fö r 
a tt säkra upp dricksvattenförsörjningen både inom och utom kommunens gränser. 

Fö r a tt säkra Falkenbergs d r icksvatten för framtiden måste vi vä rna om det va tten vi har i dag. 
Ätran är vå rt viktigaste vatten i Falkenberg. Genom att bilda ett vattenskyddsområde ska Ätran 
skyddas på lång sikt. Det hä r p rojektet innebär framtagande av vattenskyddsområde och 
fö reskrifter fö r Ätran. Projekte t initie rades av Falkenbergs kommun under 2015 och kommer 
fortsä tta pågå med bland annat fortsatt information till a llmänhet och verksamheter. 

Liksom våra södra grannkommuner berördes även Falkenberg av sommarens låga 
grundvattennivåe r och under å re t ha r ett projekt initierats med syfte att se över den långsiktiga 
va ttenförsörjningen, både mellan våra två kommuner inom VIVAB:s verksamhetsområde men även 
inom Hallands regionen i syfte a tt säkers tälla en trygg och s tabil leverans av dricksvatten över t id. 

VIVAB strävar efter en miljösmart d rift av s ina anläggningar. På Älvse reds avlopps reningsverk 
planeras en uppgradering av byggnader, maskiner och övervakningssystem som ska leda till 
effektivare energi- och kemika lieanvändning, minskad mängd slam och färre s lamtransporte r. 
Smedjeholms avlop psreningsverk uppgradera r rötningsanläggningen fö r biogas med effektivare 
värmeväxla re för en ökad gasproduktio n och därmed en ökad elproduktio n till driften av verke t. 

Bolaget ha r under å ret a rb etat med och färdigställ t den långs iktiga planen för den allmänna VA
anläggninge n, VA2030. En allmän VA-anläggning är en anläggning som har till ändamål a tt 
tillgodose behov av vattentj änste r för bostäder ell er annan bebyggelse och som en kommun har e tt 
rä tts ligt bestämmande över. VA-anläggningen har ordna ts och används för a tt uppfylla kommunens 
skyldighe te r en ligt Lag (2006:412) om allmänna va ttentjänste r, den så kallade va ttentjänstlagen. 
VA2030 syfta r till att kla rgöra VIVAB:s plan för hur den a llmänna VA-a nläggningen ska byggas ut 
för att kla ra nutida och framtida behov av vattentjänster. 

SCADA projekte t som pågått under några å r med syfte at t säkers tälla och liks tälla en s tyrning och 
övervakning av våra VA-anläggningar fortsätte r och kommer intensifie ras fö r anläggningarna i 
Falkenbergs kommun under 2018 . 

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver den typ av verksamheter som till s to ra de lar berörs av miljöbalken och dess 
fö rordningar. Anläggningarna omfa ttas av anmälnings- och tills tåndsplikt enligt miljölagstiftningen. 
För vattenverken avser tillstånden uttag av va tten. Fö r avloppsreningsverken avser tillstånden 
behandling av hushållens och industrins avloppsvatten. 

VA-verksamheterna påverkar miljön via utsläp p av renat avloppsvatten till recipient och 
avfa llsve rksamheten via avloppsslam. 

För avfallshanteringen avser tills tånden aktuell ve rksamhet vid å te rvinningscentra le r. Tidigare 
tills tå nd fö r deponering av restavfall ha r upphö rt. För ej avslutade deponier finns fra mtaget 
avslutningsplaner. Åters tä llning planeras före 2020. Genom bolagets verksamhet minskas 
abonnenternas miljöpåverkan, ge nom a tt s pillvatten och avfall tas om hand. 
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Kraven på VA-verksamheten höjs konstant. Vi strävar ständigt efter att minska vår användning av 
både energi och kemikalier. Genom ett aktivt uppströmsarbete strävar v i efter att minska och 
förebygga uppkomsten av farliga ämnen i avlopps- och dagvatten och får därigenom renare vatten i 
våra vattendrag. VlVAB deltar aktivt i forskning för att ständigt hitta hållbara lösningar fö r 
vattenförsörjning och avloppsvattenrening. 

Den viktbaserade avfallstaxan som gör det förmånligare att sortera sitt hushållsavfall har lett till ett 
ökat antal kunder som väljer att lämna sitt matavfall t ill biogas. Vi kan även se att boende och 
verksamma i Falkenberg är måna om att sorte ra s itt matavfall rätt. Ett väl sorterat matavfall ger en 
större produktion av biogas som kan användas i stället för fossila fordons bränslen. 

Flerårsöversikt (Tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 
Nettoomsättning 158 646 147 691 139 442 134 624 140 270 
Resultat efter finansiella poster 532 454 630 2 131 4 506 
Balansomslutning 679 347 629 989 614 022 588 398 523 739 
Kassalikviditet(%) 102,0 67,0 107,0 76,0 189,0 
Soliditet(%) 27,4 29,3 30,1 29,0 26,1 
Avkast. på sysselsatt kap.(%) 1,4 1,3 1,3 1,9 
Avkastning på just eget kap.(%) 0,1 0,3 0,3 1,1 
Avkastning på totalt kap.(%) 0,9 1,0 1,0 1,4 
Genomsnittlig kostnadsränta (%) 2 2 2 2 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

Resultat och ställning 
Bolagets resultat efter finansiella poster är 532 tkr ( 454 tkr) . Efter bokslutsdispos itioner och skatt 
redovisas resultatet 1 tkr (0 tkr). Summa eget kapital uppgår till 20 824 tkr (20 823 tkr). 

Personal/styrelse 
Bolaget har inge n anställd personal. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter vi lka alla är män. 
Bolagets verkställande direktör är en kvinna, hon är anställd i VlVAB och innehar samma position i 
VlVAB och i Varberg Vatten. Personalkostnader i bolaget utgörs huvudsakligen av ersättningar till 
styrelsen. 

Förändring av eget kapital (Tkr) 

3,6 
2,9 
2,3 

3 

Aktie- Balanserat Åre ts Totalt 

kapital resultat resulta t 

Belopp vid årets ingång 20 000 823 0 20 823 
Dispos ition enligt beslut 
av årets årsstämma: 0 -0 0 
Årets res ultat 1 1 
Belopp vid årets utgång 20 000 823 1 20 824 
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Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets vinst 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

823 218 
579 

823 797 

823 797 
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Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning 
Tkr 

Rörelsens intäkter 
N e ttoo msä ttn i ng 
Övriga rörelseintäkter 
Summa rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 
Varor & Material 
Entreprenad 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateri ella anläggningstillgångar 
Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poste r 
Övriga ränteintäkte r och liknande resultatposter 
Räntekostnade r och liknande resultatposter 
Summa finansie lla poster 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat 
Årets resultat 

Not 

1 

2 

3,4 
5 

6 

7 
8 

9 

2017-01-01 
-2017-12-31 

158 646 
5115 

163 761 

-12 126 
-51198 
-71 034 

-70 

-23 088 
-157 516 

6 245 

-649 
-5 064 
-5 713 

532 

-531 
1 

0 
1 
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2016-01-01 
-2016-12-31 

147 691 
4 319 

152 010 

-11 956 
-46 018 
-66 182 

424 

-22 307 
-146 039 

5 971 

-598 
-4 919 
-5 517 

454 

-454 
0 

0 
0 
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Balansräkning 
Tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 
Summa m ateriella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 
Fordringar hos moderbolag 
Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

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

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgånga r 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 
1 

10 
11 
12 

13 

14, 15 
16 

17 

2017-12-31 

108 798 
294 690 

166 

51151 
454 805 

3 000 
187 657 
190 657 

645 462 

23110 
2 773 
4 585 
3 408 

33 876 

9 
33 885 

679 347 
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2016-12-31 

114 286 
289 531 

81 

12 394 
416 292 

3 000 
186 538 
189 538 

605 830 

18 534 
2 661 

133 
2 818 

24146 

13 
24159 

629 989 
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Balansräkning 
Tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 
Su mma bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller fö rlust 
Årets resultat 
Su mma fritt eget kapital 

Su mma eget kapital 

Obeskattade reser ver 

Avsättningar 
Övriga avsättn ingar 

Långfristiga skulder 
Skulder ti ll konce rnföretag 
Skulder till Falkenbergs kommun 
Övriga skulder 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Skuld Falke nbergs kommun (koncernkonto) 
Leverantörsskulder 
Skulder till koncernföretag 
Skulder till Falkenbergs Kommun 
Skulder till moderföretag 
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbeta lda intäkter 
Summa kortfrist iga skulde1· 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

1 

18,19 

20 

21 

22, 23 

23 
24 

25 

2017-12-31 

20 000 
20000 

823 
1 

824 

20 824 

212 221 

6 871 

1 628 
250 160 
115 017 
366 805 

15 466 
20 331 

112 
393 
771 

4 098 
4 262 

27 193 
72 626 

679 347 
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2016-12-31 

20 000 
20 000 

823 
0 

823 

20 823 

210 571 

7 234 

1 628 
237 968 

92 460 
332 056 

6 357 
13 112 

215 
773 
770 

5 118 
3 021 

29 939 
59 305 

629 989 
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Särredovisning 
Tkr 

Särredovisning VA och avfallsverksamhet FAVRAB 
Resultaträkning - specifikation VA 2013-2017 

Verksamhete ns intäkte r 
Konsumt ionsavgi rter 
Anläggningsavgirter 
Övriga intäkter 
Vidarefakturerat 

Summa intäkter 

Verksamhete ns kostnader 
Produktion vatten 
Produktion avlopp 
Dis tribut ion 
VA Produktion Planering 
VA Projektering Övergripande planering 
Vidarefakturerat 

Summa kostnader 

Nettoresultat 

Drirt 
14156 
35 392 
12 435 

2 782 
18 484 

216 

83 465 

Ackumulerat underskott (-)/överskott ( +) til l VA-kollektivet 

2017 

Avs kr 
2 416 
9 524 
6 518 

18 458 

Resultaträkning - specifikation Avfall 2013 - 2017 

Verksamhete ns intäkte r 
Fastighets renhållning 
ÅVC/återv i nningsmaterial 

Summa intäkter 
2017 

Ränta 
308 

1446 
3 677 

5 431 
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Totalt 2017 Totalt 2016 Totalt 2015 Totalt 2014 ToL1lt 2013 
92 066 90 508 86832 80947 82 390 

5 862 3 89 1 3 378 7 081 8 436 
6 278 6988 6 889 3 925 5071 

216 

104 422 101 387 97 099 91 953 95 897 

Totalt 2017 Totalt 2016 Totalt 2015 Totalt 2014 ToL1lt 20 13 
16 880 16 418 14 772 14 661 16 035 
46 362 45 518 43 354 41 598 37 034 
22 630 24 703 20 841 2064~ 24 941 
2 782 1 919 1 727 1349 870 

18 484 15 886 14 245 12 438 13 590 
216 

107 354 104 444 94 939 90 687 92 470 

-2 932 -3 057 2 160 1266 3 427 

7 406 10 338 13 395 11 235 9969 

ToL1lt 2017 Totalt 2016 Totalt 2015 ToL1lt 2014 Totalt 2013 
42 334 44 774 40 632 38 972 40 762 
3 707 3 036 2 964 3363 3 772 

46 041 47 810 43 595 42 335 44 534 

Verksamhetens kostnader 
Kärl hantering/slam 
ÅVC/återvinni ngsmaterial 

Drirt Avs kr Ränta ToL1lt 2017 Totalt 2016 Totalt 2015 Totalt 2014 Tot.ilt 2013 
25 595 710 
13 265 2 606 

Deponier 91 
Planering, utredning, gemensamma rkne r 6 905 

Summa kostnader 

Nettores ul tat fö re avsättning 

Avsättning åters täl 1 ning/återföring deponi 

Nettoresul tat erte r avs ättning 

45 856 

Ackumulerat underskott (-)/överskott (+)till Avfollskoll ektivet 

3 316 

42 26 347 24 320 22 655 20 638 20 478 
387 16 258 13 739 13 893 13 261 12 997 

91 168 142 104 173 
6 905 6302 5 745 5 349 5 834 

429 49 601 44 529 42 435 39 352 39 481 

-3 560 3 281 1160 2 983 5 052 

0 -3049 0 0 0 

-3 560 6330 1160 2 983 5 052 

8 552 12 112 5 782 4 622 1 639 
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Särredovisning 
Tkr 

Balansräkning- specifikation VA och avfall 111111 2016-2017 

2017 

T illgå ngar VA Avfall Övrigt 
Byggnader och mark 74 256 22 773 11 769 
Maskiner och tekniska anläggni ngar 288 301 6223 166 
Inventarier 40 11 116 
Pågående nyanläggningar 45 813 4406 932 
Finansiella anlä!!!!nin!!still!!ån!!ar 189 547 960 150 

Summa anläggningstillgångar 597 957 34 373 13 133 

Omsättningstil I gångar 10 091 23 249 544 

Summa ti llgångar 608 048 57 622 13 677 

Eget k a pita l och skulder VA Avfall Övrigt 
Eget kapita l 13 120 6663 1 041 
Obeskattade reserver 212 221 0 0 
Avsättningar 1 981 4 890 0 
Långfri st iga låneskulder 230 788 20 000 1 000 
Periodiserade a nläggni ngsavgi fte r 115 017 0 0 
Kortfristiga skulder 34921 26067 11 638 

Summa e!!et kaoita l och skulder 608 048 57 620 13 679 

I kolumnen Övr igt ingår fastigheter och industrireningsanläggning. 
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2016 

Totalt VA Avfall Övrigt Totalt 

108 798 78644 24 278 11 364 114 286 
294 690 281 620 7708 202 289 531 

167 48 33 0 81 
51151 12 029 361 4 12 394 

190 657 188 428 960 150 189 538 

645 463 560 769 33 340 11 721 605 830 

33 884 15 500 8497 163 24160 

679 347 576 269 41836 11 884 629 990 

To talt VA Avfall Övrig t Totalt 
20 824 13 119 6 663 1 041 20 823 

212 221 205 842 0 4 729 210 571 
6 871 2 234 5 000 0 7 234 

251 788 209 596 20 000 10 000 239 596 
115 017 92 460 0 0 92 460 

72 626 53 019 10173 -3 886 59 306 

679 347 576 269 41836 11884 629 990 
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Kassaflödesanalys 
Tkr 

Den löpande verksamheten 
Resultat före finansiella poster 
Avskrivningar 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av kundfordringar 
Förändring av kortfristiga fordringar 
Förändring av leverantörsskulder 
Förändring av kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 
Amortering av lån 
Periodiserade anläggningsavgifter 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Not 

1 
2017-01-01 

-2017-12-31 

6 245 
23 089 

-363 
-649 

-5 064 

23 258 

-4 688 
-5 042 
6 737 
6 584 

26 849 

-61 602 

13 533 
-1341 
22 557 
34749 

-4 

13 
9 
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2016-01-01 
-2016-12-31 

5 971 
22 307 
-3 408 

-598 
-4 919 

19 353 

-9 677 
-202 

7 802 
5 032 

22 308 

-28 391 

-2 479 
8 565 
6 086 

3 

10 
13 
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Noter 
Tkr 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

12 (24 ) 

Från och med räkenskapsåre t 2014 upprättas å rs redovisningen med ti llämpning av 
årsredovisningslagen och Bokförings nämndens allmänna råd BFNAR 20 12:1 Arsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Redovisningsp rincipe rna ä r o förändrade i jämförelse med föregående å r. 

Redovis ningsprinci pe rna ä r oförändrade jämfö rt med föregående år. 

lntresseföretagsredovisning 
Som intresseföre tag beaktas de företag so m inte är dotte rbolag, men där bo laget direkt eller 
indirekt inneha r mins t 20% av rösterna fö r samtliga delar, e ller på anna t sätt har ett betydande 
inflytande. 

I bolagets bokslut redovisas ande lar i intressefö retag till anskaffningsvärde med avdrag fö r 
eventuella nedskrivningar. Som intäkt frå n intresseföre tag redovisas endast e rhållen utdelning av 
vinstmedel som intj äna ts efter fö rvärvet. 

Lånekostnader 
I bolaget redovisas samtliga lånekostnade r som kostnader i den period till vilken de hänför s ig. 
Skulder till Fa lkenbergs kommun r edovisas som långfristiga även då de förfaller inom ett år. Lånen 
placeras på kort s ikt och räntesäkras ge nom swapar vilket gör att den genomsnittliga kr edittiden 
blir längre. Syftet med krediterna är a tt nyttjas över en längre period och möjligheten till 
refinansie ring ses som mycket god. 

In täktsredovisning 
Försäljning av varor redovisas vid leverans av p rodukten till kund i enlighet med 
fö rsäljningsvillkoren. Försäljningen nettoredovisas efte r moms och rabat ter. 

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt fö ljande: 
Hyresintäkter: I den period u thyrningen avser 
Ränteintäkter: I enlighet med effektiv avkastning 
Anläggningsavgifter: Resultatfo rs med 10% som intäkt på årets res ul tat och med resterande 90% 
periodiserat över 40 år, vilket motsva ra r en genomsnittlig avskrivningstid fö r motsvarande tillgång. 

Anläggningstillgångar 
Immaterie lla och materie lla anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumule rade avskrivningar enligt p lan och eventue lla nedskrivningar. Anläggningstillgångarna 
delas upp i komponenter som ä r betydande samt har skilda avskrivningstider. 

När en komponen t i en anläggnings tillgång byts ut, ut rangeras eventuell kvarvarande del av den 
ga mla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny 
avskr ivnings plan. 
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Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs t ill 
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten. 

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnad och mark 

Markarbete/markanläggning 
Vattenverk 
Tryckstegringsstation 
Avloppsverk 
Avloppspumpstation 
Bassäng 
Avfallsanläggning 
Borra 

Maskin utrustning 

El och styr 
VVS (rörinstallation) 
Pumpar 
Skrapor 
Sand tvätt 
Centrifug 
Ultrafilter 
Galler 
Blåsinstrument 
Rensutrustning 
Gasturbin 
Övrig maskinutrustning 

Ledningar i mark 

Vattenledning 
Spillvattenledning 
Dagvattenledning 

Övrigt 

Container /komprimator 
Inpasse ring 

Finansiella instrument 

5% 
4% 
3% 
4% 
3% 
3% 
4% 
3% 

10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10 % 

2% 
2% 
2% 

13 % 
20% 

Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärden i enlighet med 
reglerna i kapitel 11 i BFNAR 2012:1. 
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Säkring av bolagets räntebindning 
Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker. 

Bolaget tillämpar säkringsredovisning. 

För att säkringsredovisning skall vara möjlig fordras att säkringsåtgärden 1) har ett uttalat 
dokumenterat syfte att fungera som en säkring, 2) att den har en entydig koppling till den säkrade 
positionen och 3) att den har ett effektivt skydd av den säkrade positionen. De transaktioner som 
inte uppfyller dessa krav värderas löpande i enlighet med lägsta värdets princip, varvid de 
värdeförändringar som uppkommer inom ramen för lägsta värdets princip omedelbart redovisas i 
resultaträkningen. 

Den negativa Stibor-räntan har medfört att fullständig effektivitet i räntesäkring med ränteswapar 
inte uppnås till 100 %. Långivarna tillämpar i vissa fall "golv" där man aldrig går under 0% i ränta. 
Den bristande effektiviteten är synnerligen marginell sett till hela låneportföljen. I takt med att 
krediter förfaller görs även upphandlingar bl.a. i syfte att uppnå effektivitet. Bolaget bedömer att 
full effektivitet kommer att uppnås under kommande verksamhets år. 

Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad 
som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader eller 
liknande resultatpost, och periodiseras över den genomsnittliga räntebindningstiden. 

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid fö rändringar av marknadsräntorna. 
För att hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. 
På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. 
Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta 
förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av 
styrelsen beslutad finanspolicy. 

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 185 MSEK (165). Den genomsnittliga 
räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 4,12 år ( 4,04) och den genomsnittliga 
effektiva räntan uppgår till 2,11 % (2,08). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -12,6 MSEK 
(-15,6). 

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i 
förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man 
istället valt att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal 
kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. 

Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att 
värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkninge n. Det skall fi nnas en 
ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet 
skall vara effektivt och dokumenteras när säkring ingås . Uppföljning av ekonomisk relation och 
effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är 
upprättad som bl.a. fastlägger strategier och mål för riskhanteringen. 
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Neda n framgå r de långfris tiga skulde rnas förfallo profil, MSEK, (inklus ive ränteswa pa r) a vseende 
rä ntebindningen. 

171231 161231 

Inom 0-1 å r 57 62 

Inom 1-2 å r 0 15 

Inom 2-3 å r 10 0 

Inom 3-4 å r 60 10 

Inom 4-5 å r 20 60 

Inom 5-6 å r 0 20 

Inom 6-7 å r 60 0 

Inom 7-8 å r 0 60 

Inom 8-9 å r 0 0 

Inom 9-10 å r 20 0 

Summa: 227 227 

Leasing och hyra 
Samtliga leasing och hyresavta l redovisas som o pe rationella leas ingavta l. De t innebär att 
leasingavgifte n kos tnadsförs i resulta trä kningen linjä rt över leasingperiode n. 

Skatt 
Åre ts to ta la s ka tt för företaget utgö rs av aktue ll ska tt och uppskjuten s ka tt. Aktuell skatt är den 
ska tt som be rä knas på det ska tte pliktiga resulta te t för pe rioden. Upps kjute n skatt beräknas med 
utgå ngspunkt i temporära skillnad er m ella n red ovisade och skatte mäss iga vä rden på tillgånga r, 
skulder och avsättningar. Hänsyn tas äve n till andele n i intressebolagens ska tt. 

På grund a v sambandet me lla n redovisning och beskattning redovisas de n uppskjutna 
skattes kulde n på obeskattad e rese rver, som e n de l av de obeskattade reserverna . 

Avsättningar 
Som avsättning ha r r edovisats förpliktelse r ge nte mot tredj e man som ä r hä nförliga t ill 
rä ke nska pså ret eller tidigare räke nska psår och som på balansdagen a ntingen ä r säkra eller 
sannolika ti ll s in fö rekomst me n oviss till belopp elle r t ill de n tidpunkt då de ska infrias. 

Statliga bidrag 
Bidrag frå n s taten redovi sas till ve rkligt värd e nä r d et ä r rimligt och säke rt a tt bidraget komme r att 
e rhå llas och företage t komme r uppfylla de villkor som ä r förknippad e med bidraget. Bidrag 
avsedda a tt täcka inves te ringa r i m ate ri ella elle r imma te rie lla anläggningstillgångar reduce rar 
tillgånga rnas a nskaffningsvä rde n och dä rmed d et avskrivnings bara be loppe t. 
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Koncernbidrag 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner enligt K3. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 

16 (24) 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 

Balansoms lutning 
Företagets samlade tillgångar. 

Kassalikviditet(%) 
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. 

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

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

Avkastning på justerat eget kapital (%) 
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapita l och obeskat tade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt). 

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

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanlysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassifi ceras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga fina nsiella 
placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels 
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
- har kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. 
Kon cernkontot ingår i likvida medel när kredit ej utnyttjas, medans den ingår bland de kortfristiga 
skulderna när krediten nyttj as. 

Bedömningar och uppskattningar 
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande r isk för 
väsentliga justeringar i redovisade värden för ti llgångar och skulder under nästkommande år 
behandlas i huvuddrag nedan. 
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Even tue ll t neds krivningsbehov av en anläggningsti llgång. 

Avsättningar för vattenskyddsområde samt återstä llning av deponier. 

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

Nettoomsättningen per rörelsegren 
Konsumtionsavgifter VA 
Anläggningsavgifter VA 
Konsumtionsavgifter Avfall 
Återvinning, avgifte r och försälj ning 
Reglering taxor 
Övriga intäkter 

Not 3 Leasingavtal 

2017 

97 514 
5 867 

42 044 
3 454 
6 492 
3 275 

158 646 

Årets leasingkostnader avsee nde leasingavtal, u ppgår t ill 1 398 tkr (1 023 tkr) . 
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2016 

96 947 
3 891 

44 607 
2 971 

-3 274 
2 549 

147 690 

Framtida leasingavgi fter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt 
fö ljande: 

2017 2016 

Inom ett år 486 249 
Senare ä n ett år men inom fem år 120 150 
Senare ä n fem år 0 

606 399 

Not 4 Arvode till revisorer 
Med revis ionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
ve rks tällande direktörens förvaltning, öv r iga a rbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 
revisor att u tföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser v id sådan 
granskning ell er genomförandet av sådana övriga arbets uppgifter. 

PwC 
Revisionsuppdrag 
Revisionsve rksamhet utöve r revis ionsuppdraget 
Skatterådgivning 
Övriga tjänster 

2017 

54 
56 

1 
7 

119 

2016 

54 
41 

0 
5 

100 
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Not 5 Anställda och personalkostnader 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 

Sociala kostnader 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 

2017 

58 
58 

13 
13 

70 

Övriga sociala avgifter 2016 avse r sänkt och återbetald premie avseende tidigare års 
avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) samt avgiftsbefrielseförsäkring 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 
Andel män i styrelsen 
Andel kvinnor bland övriga 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 ko ncernen 

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter 
Negativa ränteintäkter 

Bolaget redovisar ränteintäkte r utifrån syftet med gjorda säkringar. 
Det medför att negativa ränteintäkter kan uppkomma. 

0% 
100 % 
100% 

2017 

2,00% 

8,00% 

2017 

289 
-938 
-649 
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2016 

62 
62 

-486 
-486 

-424 

0% 
100 % 
100 % 

2016 

1,00% 

8,00% 

2016 

219 
-817 
-598 
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Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader till Falkenbergs kommun 
Övriga räntekostnader 

Not 9 Bokslutsdispositioner 

Förändring av överavskrivningar 
Erhållna koncernbidrag 

Not 10 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Försäljningar/utrangeringar 
Omklassificeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Omkiassificeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

2017 

4 033 
1031 
5 064 

2017 

-1 650 
1119 
-531 

2017-12-31 

196 634 
957 

953 
198 545 

-82 348 
-7 400 

-89 748 

108 798 

2017-12-31 

436 657 
17 387 

3 427 
457 471 

-147 126 
-15 654 

-162 780 

294 690 
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2016 

3 896 
1 023 
4919 

2016 

-454 
0 

-454 

2016-12-31 

190 744 
1 766 

0 
4124 

196 634 

-74 860 
-7 488 

-82 348 

114 286 

2016-12-31 

392 850 
25 645 
18 162 

436 657 

-132 338 
-14 788 

-147 126 

289 531 
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivninga r 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningar 

Ingående nedlagda kos tnade r 
Inköp 
Under å ret genomförda omförde lningar 
Omklassificering 

Not 14 Andelar i intresseföre tag 

Ingående anskaffningsvärden 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Not 15 Specifikation andelar i intresseföretag 
Kapital 

Namn 
Vatte n & Miljö i Väst AB 

Va tten & Miljö i Väst AB 

- Rösträtts- Antal 
andel andel andelar 

50% 50% 3 000 

Org.nr 
556764-
7606 

Säte 

Fa lkenberg 

2017-12-31 

1062 
120 

1182 

-981 
-35 

-1015 

166 

2017-12-31 

12 394 
43 138 
-4 381 

51151 

2017-12-31 

Bokfört 
värde 
3 000 
3 000 

Eget 

3 000 
3 000 

3 000 
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2016-12-31 

1 062 
0 

1062 

-950 
-31 

-981 

81 

2016-12-31 

33 700 
980 

-22 286 
0 

12 394 

2016-12-31 

3 000 
3 000 

3 000 

kapital Resultat 

5 940 2 
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Not 16 Fordringar hos moderföretag 

Fordran avseende koncernbidrag (ingåe nde) 
Tillkommande fo rdringar (koncernbidrag) 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Ofakturerade kons umtionsavgifter 
Försäkring 
Övriga poster 

Not 18 Antal aktier och kvotvärde 

Namn 
Antal A-Aktier 

Not 19 Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår a tt till förfogande stående vinstmedel: 

balanserad vinst 
årets vinst 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

Not 20 Obeska ttade reserver 

Ackumulerade överavskrivningar 

2017-12-31 

186 538 
1119 

187 657 

187 657 

2017-12-31 

1800 
98 

1 511 
3 408 

Antal 
aktier 
20 000 
20 000 

2017-12-31 

823 
1 

824 

824 

2017-12-31 

212 221 
212 221 

21 {24) 

2016-12-31 

186 538 

186 538 

186 538 

2016-12-31 

1 774 
290 
754 

2 818 

Kvot
värde 
1000 

2016-12-31 

210 571 
210 571 
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Not 21 Övriga avsättningar 

Ingående avsatta medel 
Användning under året (deponier) 
Återförda medel under året (deponier) 
Avsättning vattenskyddsområde 

Not 22 Långfristiga skulder 

Förfaller senare än fem år efter balansdagen 
Skulder till Falkenbergs Kommun 

2017-12-31 

7 234 
-110 

-253 
6 871 

2017-12-31 

227 000 
227 000 

Verkliga värden på ränteswapar (derivat) är-12 648 tkr (-15 605 tkr) 

Not 23 Skulder som avser flera poster 

22 {24) 

2016-12-31 

10 642 
-172 

-3 049 
-187 

7 234 

2016-12-31 

227 000 
227 000 

Företagets Periodiserade anläggningsavgifter ligger i årsredovisningen både som långfristig och 
kortfristig skuld 

Långfristiga skulder 
Långfristig del av periodiserade anläggn ingsavgifter 

Kortfristiga skulder 
Kortfristig del av periodiserade anläggningsavgifter 

Not 24 Checkräkningskredit 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 
Utnyttjad kred it uppgår till 

2017-12-31 

115017 
115 017 

3 498 
3 498 

2017-12-31 

40 000 
15 466 

2016-12-31 

92 460 
92 460 

2 844 
2 844 

2016-12-31 

40 000 
6 357 
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Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Överuttag VA-avgifte r, enl beslutad investeringsplan 
Överuttag avfa llsavgifter, enl beslutad investeringspla n 
Återståe nde kos tnader VA 
Återstående kos tnader Avfall 
Övriga pos ter 

Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

2017-12-31 

7 406 
8 552 
9 45 6 
1 475 

304 
27193 

23 (24) 

2016-12-31 

10 338 
12112 

5 445 
1 359 

685 
29 939 

Inga händelser har inträffat efte r balansdagen men fö re undertecknandet av denna årsredovisning 
som är a tt be teckna såsom väsentlig. 
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Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2018-04-16 för fastställel se. 

Falkenberg 2018-03-01 

~~=~q~Ap 
Verkställande direktör Ordförande 

rr;~'--<--
Per Gu nar Andersson 

Mats Lundsgård 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03- 15 

Öhrlings Pricewate rhouseCoopers AB 

;?GAA7 ~?·P. 
Peter Sjöberg 
Auktoriserad revisor 

14 u______--
Hans Johansson 

~ 
Björn Jönsson 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Falkenbergs Vatten och Renhållning AB, org.nr 556560-8121 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi h ar utfö1t en revision av årsredovisningen för Falkenbergs Vatten och Renhållning AB för år 2017. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Falkenbergs Vatten och Renhållning ABs finansiella ställning per den 31 
december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grundför uttalanden 

Vi h ar utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vå1t 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Falkenbergs Vatten och Renhållning AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övr igt fullgjort vå1t yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

StzJrelsens 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 oegentligheter 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 det ta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerh et 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 våra 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
fö1valtning för Falkenbergs Vatten och Renhållning AB för år 2017 samt av förslaget t ill disposi tioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

1av2 

~ 
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund.för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Falkenbergs Vatten och Renhållning AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vått yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fmtlöpande 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 förvaltn ingen 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 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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 

på något annat sätt handlat i strid med akt iebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats : www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Falkenberg den 15 mars 2018 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

.;;itM y?o:CJ/i" 
Peter Sjöberg 
Auktoriserad revis · 
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