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Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB 

Org.nr 556560-8121 

Styrelsen och verkställande direktören för Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB avger följande 
årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 

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

Förvaltnings berättelse 

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, 50 % 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 
Falkenbergs Kommun. Den totala lånesumman är 387 Mkr varav 367 Mkr förfaller senare än fem år 
från balansdagen. 

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

Räntekostnaderna är lägre än budgeterat främst beroende på det låga ränteläget samt gynnsamt 
långsiktig räntebindning. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Vatten och avlopp 

Verksamhetens resultat uppgår till 132 tkr (-1 194 tkr). Överskottet bokas upp som en ökad skuld 
till VA-abonnenterna och den totala skulden uppgår nu till 6 343 tkr. Överskottet är högre än 
förväntat vilket huvudsakligen förklaras av högre intäkter. 

Årets intäkter uppgår till 117 378 tkr (109 093 tkr). Verksamhetens konsumtions- och 
anläggningsavgifter ökar mot föregående år vilket genererar ökade intäkter. Fakturerade 
anläggningsavgifter uppgår totalt till 20 757 tkr. I nettoomsättningen på resultaträkningen kommer 
6 045 tkr från anläggningsavgifter och består dels av årets avgifter och dels av periodiserade 
avgifter från tidigare år. Årets anläggningsavgifter är 1 845 tkr högre än budget på grund av 
tillkommande VA-anslutningar. 
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Konsumtionsavgifterna är högre än budget, S 481 tkr, främst på grund av ökade rörliga 
brukningsavgifter. 

Likt tidigare år står de livsmedelsproducerande industrierna inom kommunen för en förhållandevis 
stor andel av vattenförbrukningen där bland annat Carls berg har ökad förbrukning av vatten under 
året. 

Underhållsarbete i form av längre relining av ledningar hanteras från och med år 2014 som en 
investering, då ledningens funktion och livslängd förbättras. Bolaget satsar likt tidigare år på en 
ökad förnyelse av ledningsnätet vilket bland annat innefattar omläggning och relining av ledningar 
liksom en ökad inspektion av ledningsnätets status. 

Under året har 77 182 tkr investerats i VA-anläggningar. De största investeringarna är: 

- Exploatering VA-ledningar i Eftra by, 14 26 7 tkr
- Reinvestering och kapacitetsökning på Smedjeholms reningsverk, 12 879 tkr
- Investering i Ullared Vattenverk, 8 838 tkr
- Reinvestering i VA lednings nät vid Skrea Näs, 7 046 tkr

I juli upptäcktes en stor vattenläcka i Falkenberg. Läckan tog ovanligt lång tid att lokalisera, som en 
direkt följd av vattenläckan infördes bevattningsförbud i centrala Falkenberg och invånarna 
uppmanades att spara på vattnet. Trots den stora läckan fanns det aldrig någon risk att vattnet 
skulle ta slut. Cirka en vecka senare, när nivåerna bedömdes stabila, upphörde bevattningsförbudet 
i Falkenberg. Orsaken till vattenläckan var troligtvis ledningsslitage. 

Inom vattenverksamheten har utredningar och geofysiska mätningar inför placering av nya 
infiltrations bäddar och ny uttags brunn genomförts för Kärrebergs vattenverk. Provdrift av Biofilter 
inför val av process för rening av råvatten/dricksvatten har även utförts under 2019. 

Utbyggnaden av Ullareds vattenverk med en ny produktionslinje och en ny lågreservoar på 100 m3 
har fortgått och upphandling av tillbyggnad av vattenverket genomfördes 2019 med byggstart i 
september. Stommen är rest och arbetet i byggnaden påbörjat. Beräknad produktionsstart är 
midsommar 2020. 

På Smedjeholms avloppsreningsverk har arbetet med renoveringen av kemiskt och biologiskt 
reningssteg flutit på bra och cirka 80 % av projektet är genomfört under 2019. Man har även bytt 
luftarsystem och ställverk på anläggningen samt installerat ny värme och ventilation i 
kemstegsbyggnaden. Beräknat slutförande är kvartal 1 2020. Även slamvärmeväxlare har bytts 
under året. Detta ger högre nyttjandegrad och flexiblare användning av rötkamrarna. I projektets 
slutskede gick entreprenören i konkurs men genom bra leverantörer och driftig och engagerad 
personal kunde projektet slutföras och vara i full drift innan semesterperioden startade. 

2 



Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB 

Org.nr 556560-8121 

A vfallsverksamhet 

Verksamhetens resultat uppgår till -5 850 tkr (-5 113 tkr). Underskottet eliminerar skulden till 
avfallsabonnenterna och ackumulerat underskott uppgår till -1 952 tkr. Underskottet är något 
högre än budgeterat och förklaras främst genom lägre intäkter kopplat till den fastighetsnära 
insamlingen. 

Intäkterna från fastighetsrenhållningen är 1 592 tkr lägre än budget. Främsta orsaken till detta är 
minskade viktintäkter. 

Kostnaderna för fastighetsrenhållningen är 358 tkr lägre än budget och avser främst lägre 
driftkostnader. 

Avfallsverksamheten har under året investerat för 15 257 tkr. Investeringen avser främst en ny 
omlastningsstation för restavfall som ska skall ersätta nuvarande verksamhet på Torsholm. 

Samtidigt installeras en förbehandlingsanläggning som omvandlar matavfall till slurry som därefter 
ger biogas vid behandling i en biogasanläggning. Under 2019 har upphandling genomförts och 
byggstart var i november. Anläggningen beräknas vara klar sensommaren 2020. 

Under året avslutades sluttäckning av Ågård deponi varav tidigare avsatta medel för återställande 
eliminerats. 

Övriga verksamheter 

FAVRAB äger bl.a. fastigheten där huvudkontoret för VIVAB finns. Denna fastighet har gett ett 
överskott på 342 tkr. FAVRAB äger ytterligare en fastighet men denna gör ett underskott på 242tkr, 
vilket främst beror på avsaknad av hyresintäkter. 

Verksamheten Industrirening gör ett positivt resultat på 267 tkr. 

Framtida utveckling 

Bolaget ser möjligheter att utveckla VA- och avfallsverksamheterna genom det gemensamma 
bolaget Vatten & Miljö i Väst AB, samägt med Varberg Vatten AB. Inriktning är då en effektiv 
verksamhet med låg miljöpåverkan och hög kundorientering samt att kunna utgöra en förebild för 
regional samverkan som på sikt även kan innebära samarbete med andra närliggande kommuner. 

Framtida utmaningar är fortsatt planering och utbyggnad av vatten och avlopp i nya områden och i 
omvandlingsområden. Ytterligare en utmaning är genomförande och finansiering av underhåll av 
anläggningar och ledningsnät samtidigt som inverkan av pågående och framtida klimatförändringar 
ska beaktas. 

Investeringarna i bolaget och främst inom VA-verksamheten förväntas generellt öka framgent med 
både omfattande och stora exploateringar tillsammans med en förnyelse av ledningsnätet samt för 
att säkra upp dricksvattenförsörjningen både inom och utom kommunens gränser. 

För att säkra Falkenbergs dricksvatten för framtiden måste vi värna om det vatten vi har i dag. 
Ätran är vårt viktigaste vatten i Falkenberg. Genom att bilda ett vattenskyddsområde ska Ätran 
skyddas på lång sikt. Vattenskyddsområde med föreskrifter har under året skickats in av 
kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun. 
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SCADA projektet, med syfte att säkerställa och likställa en styrning och övervakning av våra VA

anläggningar har för flertalet anläggningar färdigställts under året. Projektet fortsätter under 2020. 

VIVAB har under året tagit fram en ny verksamhetsplan, tillämpbar även för FAVRAB för åren 
2020-2023 med följande utdrag gällande framtida utmaningar/strategier. 

Merparten av VA-anläggningarna är 50 år gamla eller äldre. Det finns ett stort behov av underhåll 

och förnyelse. Den överkapacitet som funnits i VA-anläggningen sedan den byggdes på 70-talet är 
borta. För att hålla jämna steg med samhällsutvecklingen behöver kapaciteten på anläggningarna 
byggas ut. 

Utifrån kunskap om hur vår verksamhet påverkas av och påverkar klimat och miljö utveckla 

verksamheten för att minimera denna påverkan, samt utveckla verksamheten för att öka den 
positiva miljöpåverkan. Påverkan i samhällsplaneringsfrågor är av stor vikt. 

Vi strävar åt att påbörja amortera vår långsiktiga skuld i bolaget i motsvarande takt med att utvalda 

anläggningar skrivs av. Syftet är att i bättre utsträckning ge en rättvisande kostnads bild för 

respektive generation. Bolaget arbetar långsiktigt för en 100 procentig genomsnittlig täckningsgrad 
av anläggningstaxan i syfte att stärka den finansiella förmågan inom VA-verksamheten. 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 
Bolaget bedriver den typ av verksamheter som till stora delar berörs av miljöbalken och dess 

förordningar. Anläggningarna omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt miljölagstiftningen. 
För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten. För avloppsreningsverken avser tillstånden 

behandling av hushållens och industrins avloppsvatten. 

VA-verksamheterna påverkar miljön via utsläpp av renat avloppsvatten till recipient och 

avfallsverksamheten via avloppsslam. 

För avfallshanteringen avser tillstånden aktuell verksamhet vid återvinningscentraler. Tidigare 
tillstånd för deponering av restavfall har upphört. Genom bolagets verksamhet minskas 
abonnenternas miljöpåverkan genom att spillvatten och avfall tas om hand. 

Kraven på VA-verksamheten ökar konstant. Vi strävar ständigt efter att minska vår användning av 
både energi och kemikalier. Genom ett aktivt uppströmsarbete strävar vi efter att minska och 

förebygga uppkomsten av farliga ämnen i avlopps- och dagvatten och får därigenom renare vatten i 
våra vattendrag. VIVAB deltar aktivt i forskning för att ständigt hitta hållbara lösningar för 

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 till biogas. Vi kan även se att boende och 

verksamma i Falkenberg är måna om att sortera sitt matavfall rätt. Ett väl sorterat matavfall ger en 
större produktion av biogas som kan användas i stället för fossila fordonsbränslen. 
Vi har genomfört en miljöutredning för verksamheten och identifierat våra betydande 
miljöaspekter som är: Utsläpp av växthusgaser från reningsverk, utsläpp av växthusgaser från våra 

godstransporter, framställning och transport av kemikalier, genomsläpp av miljögifter från 
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reningsverk samt genomsläpp av näringsämnen från reningsverk. Vi mäter vår klimatpåverkan 
genom att årligen göra ett klimatbokslut som redovisar vår klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter. 

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 
Nettoomsättning 170 034 163 818 158 646 147 691 139 442 
Resultat efter finansiella poster -1 595 325 532 454 630 
Balansomslutning 856 580 751 156 679 347 629 989 614 022 
Kassalikviditet(%) 198,0 188,0 102,0 67,0 107,0 
Soliditet(%) 26,4 27,6 27,4 29,3 30,1 
Avkast. på sysselsatt kap.(%) 0,6 1,2 1,4 1,3 1,3 
Avkastning på just eget kap.(%) neg 0,0 0,1 0,3 0,3 
Avkastning på totalt kap.(%) 0,5 0,8 0,9 1,0 1,0 
Genomsnittlig kostnadsränta (%) 2 2 2 2 2 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

Resultat och ställning 
Bolagets resultat efter finansiella poster är 1 595 tkr (325 tkr). Efter bokslutsdispositioner och 
skatt redovisas resultatet 0 tkr (0 tkr). Summa eget kapital uppgår till 20 824 tkr (20 824 tkr). 

Personal/styrelse 
Bolaget har ingen anställd personal. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter vilka alla är män. 
Bolagets verkställande direktör är en kvinna, hon är anställd i VIVAB och innehar samma position i 
VIVAB och i Varberg Vatten. Personalkostnader i bolaget utgörs huvudsakligen av ersättning till 
styrelsen. 
Förändring av eget kapital (Tkr) 

Aktie

kapital 

20 000 

Balanserat Årets Totalt 

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

Förslag till vinstdisposition 

824 

0 

20 000 824 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets vinst 

disponeras så att 

823 705 
384 

824 089 

i ny räkning överföres 824 089 

0 

0 
0 
0 

20 824 

0 
0 

20 824 

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

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 
Summa rörelsens intäkter 

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

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Skatt på årets resultat 
Årets resultat 

Not 

1 

2 

3,4 
5 

6 

7 
8 

9 

2019-01-01 2018-01-01 

-2019-12-31 -2018-12-31

170 034 163 818 
4 433 4 389 

174467 168 2 0 7

-11 091 -12 675
-55 214 -50 056
-78 623 -75 455

-119 -97

-25 257 -23 991
-17 0 304 -162 2 74

4163 5 9 33 

85 -541
-5 843 -5 067
-5 758 -5 60 8

-1595 325 

1 595 -325

0 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 materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 
Fordringar hos moderbolag 
Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt 
styrda företag 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Summa kortfristiga fordringar 

Fordran Falkenbergs kommun (koncernkonto) 
Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

1 

10 
11 
12 

13 

14,15 
16 

17 

2019-12-31 2018-12-31 

122 162 116 367 
335 187 309 525 

178 213 

105 139 70 682 
562 666 496 787 

3 000 3 000 
238 313 213 890 
241 313 216 890 

803 979 713 677 

18 479 23 462 
1 566 2 814 

3 132 7 436 
4 173 604 
2 704 3 153 

30 054 37 469 

22 533 0 
14 10 

52 601 37 479 

856 580 751 156 
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Balansräkning 
Tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Aktiekapital 
Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst eller förlust 
Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Avsättningar 
Övriga avsättningar 

Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag 
Skulder till Falkenbergs kommun 
Övriga skulder 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Skuld Falkenbergs kommun (koncernkonto) 
Leverantörsskulder 
Skulder till koncernföretag 
Skulder till Falkenbergs Kommun 
Skulder till moderföretag 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

1 

18,19 

20 

21 

22, 23 

23 
24 

25 

2019-12-31 2018-12-31 

20 000 20 000 
20 000 20 000 

824 824 
824 824 

20 824 20 824 

261 607 238 779 

1 162 6 043 

0 1 628 
386 875 320 160 
139 461 125 149 
526 336 446 937 

0 5 022 
22 669 13 503 

136 100 
902 1 228 

0 51 
4 873 1 605 

18 071 17 064 
46 651 38 573 

856 580 751 156 
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Särredovisning 
Tkr 

Särredovisning VA och avfallsverksamhet FAVRAB 

Resultaträkning - specifikation VA 2015-2019 

Verksamhetens intäkter 

Konsumtionsavgifter 

Anläggningsavgi Eter 

Övriga intäkter 

Vidaref aktui::-era t 

Summa intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Produktion vatten 

Produktion avlopp 

Distribution 

VA Produktion Planering 

VA Projektering Övergripande 

Vidarefakturerat 

Summa kostnader 

Nettoresultat 

planering 

2019 

Drift Avskr 

16 275 401 

34 716 9 957 

17 539 7 426 

2 068 

21 228 

137 

91 963 19 784 

Ackumulerat underskott (-) /överskott (+) till VA-kollektivet 

Resultaträkning - specifikation Avfall 2015 - 2019 

Verksamhetens intäkter 

Fastighetsrenhållni ng 

ÅVC/ åte:rvinningsmate:ria 1 

Summa intäkte:r 

Verksamhetens kostnader 

Kä:r lhan te:ring /slam 

ÅVC/ åte:rvinningsmate:r ial 

Deponie:r 

P lane:r i ng, ut:redning, gem. Funk tione:r 

Summa kostnade:r 

Netto:resultat före avsättning 

Drift 

26 882 

15 094 

102 

7 052 

49 130 

Avsättning återställning/åte:rfö:ring deponi 

Nettoresultat efte:r avsättning 

2019 

Avskr 

587 

2 802 

3 389 

Ackumulerat underskott (-) /öve:rskott (+) till Avfallskollektivet 

Totalt 2019 

106 710 

6 045 

4 4 86 

137 

117 378 

Ränta Totalt 2019 

380 19 056 

1 237 45 910 

882 28 847 

068 

21 228 

137 

5 499 117 246 

132 

343 

Totalt 2019 

43 335 

693 

4 7 028 

Ränta Totalt 2019 

20 27 489 

339 18 235 

102 

7 052 

359 52 8 78 

-5 850 

-459 

-5 391 

-1 952 

Totalt 2018 Totalt 2017 Totalt 2016 Totalt 2015 

97 398 92 066 90 508 86 832 

159 862 891 378 

242 278 988 889 

294 216 

109 093 104 422 101 387 97 099 

Totalt 2018 Totalt 2017 Totalt 2016 Totalt 2015 

18 477 16 880 16 418 14 772 

43 969 46 362 45 518 43 354 

25 977 22 630 24 703 20 8 41 

522 782 1 919 1 727 

19 049 18 484 15 886 14 2 45 

294 216 

110 288 107 354 10 4 444 94 939 

-1 195 -2 932 -3 057 160 

211 7 406 10 338 13 395 

Totalt 2018 Totalt 2017 Totalt 2016 Totalt 2015 

42 719 42 334 4 4 774 40 632 

3 3 42 3 707 3 036 2 964 

46 061 46 041 47 810 43 595 

Totalt 2018 Totalt 2017 Totalt 2016 Totalt 2015 

27 223 26 347 24 320 22 655 

16 933 16 258 13 739 13 893 

195 91 168 142 

823 905 302 745 

51 1 74 4 9 601 44 529 42 435 

-5 113 -3 560 281 1 160 

-3 049 

-5 113 -3 560 330 1 160 

439 552 12 112 782 
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Särredovisning 
Tkr 

Särredovisning va och avfallsverksamhet FAVRAB 

Balansräkning - specifikation VA och avfall mm 2018-2019 

2019 

Tillgångar VA Avfall övrigt Totalt VA 

Byggnader och mark 78 620 31 312 12 230 122 162 81 803 

Maskiner och tekniska anläg,330 161 3 958 1 068 335 187 304 077 

Inventarier 124 54 0 1 78 31 

Pågående nyanläggningar 93 783 10 187 1 169 105 139 69 177 

Finansiella anläggningstill,240 203 960 150 241 313 215 780 

Summa anläggningstillgångar 742 891 46 471 14 617 y803 9 79 670 868 

Omsättningstillgångar 35 178 15 907 1 516 52 601 27 442 

Summa tillgångar 778 069 62 378 16 133 856 580 698 311 

Eget kapital och skulder VA Avfall övrigt Totalt VA 

Eget kapital 13 119 6 664 1 041 20 824 13 119 

Obeskattade reserver 261 607 0 0 261 607 238 779 

Avsättningar 1 162 0 0 1 162 1 162 

Långfristiga låneskulder 341 000 22 000 4 000 367 000 273 000 

Periodiserade anläggningsav,159 336 0 0 159 336 149 937 

Kortfristiga skulder 1 909 33 549 11 194 46 652 22 315 

Summa eget kapital och skul,778 133 62 213 16 235 856 580 698 311 

I kolumnen Övrigt ingår fastigheter och industrireningsanläggning. 

2018 

Avfall övrigt Totalt 

22 549 12 015 116 367 

5 317 131 309 525 

196 -15 213 

466 1 039 70 682 

960 150 216 890 

29 488 13 320 y713 677 

9 597 440 37 479 

39 085 13 760 751 156 

Avfall övrigt Totalt 

6 664 1 041 20 824 

0 0 238 779 

4 881 0 6 043 

20 000 4 000 297 000 

0 0 149 937 

7 541 8 718 38 574 

39 085 13 760 751 156 
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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 

2019-01-01 2018-01-01 

-2019-12-31 -2018-12-31

4 163 5 933 

25 257 23 990 

-4 881 -828

85 -541

-5 84 3 -5 067

18 781 23 487 

6 231 -393

1184 -3 200

8 825 -6 725

-74 7 -27 328

34 274 -14159

-91136 -65 972

70 000 70 000 

-4 913 0 

14 312 10132 

79 399 80132 

22 537 1 

10 9 

22 547 10 
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Noter 

Tkr 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av 

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intresseföretagsredovisning 
Som intresseföretag beaktas de företag som inte är dotterbolag, men där bolaget direkt eller 

indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga delar, eller på annat sätt har ett betydande 
inflytande. 

I bolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för 

eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av 
vinstmedel som intjänats efter förvärvet. 

Lånekostnader 
I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig. 
Skulder till Falkenbergs kommun redovisas som långfristiga även då de förfaller inom ett år. Lånen 

placeras på kort sikt och räntesäkras genom swapar vilket gör att den genomsnittliga kredittiden 
blir längre. Syftet med krediterna är att nyttjas över en längre period och möjligheten till 

refinansiering ses som mycket god. 

Intäktsredovisning 

Prissättning 

Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster som regleras i Vattentjänstlagen 
samt kommunlagen avseende avfallsverksamheten sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. 

Försäljningen redovisas netto efter moms och rabatter. 

I enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna inte överskrida det 

som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen. Eventuella 

överuttag/underuttag bör återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa 
uppstått genom återbetalning eller som taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå 

kostnadstäckning. I enlighet med VA-lagen redovisas överuttag som en skuld och det överuttag som 
skett för framtida investeringar redovisas som långfristig skuld. Avfallsverksamheten hanteras 

redovisningsmässigt på liknande sätt som ovan. 
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VA 

Fakturering av brukningsavgifter sker till största del varannan månad, 6 gånger per år. 
Försäljning/intäktsredovisning av fast brukningsavgift samt preliminär vattenförbrukningen sker 
både innan och efter leverans, då varje faktura innehåller två månader. Efter avläsning av 
vattenmätaren sker korrigering och fakturering/intäktsredovisning sker därmed efter leverans. 

Återvinning & Avfall 
Fakturering av Återvinning & Avfall sker till största del varannan månad, 6 gånger per år. 
Försäljning/intäktsredovisning av fasta avgifterna sker både innan och efter leverans, då varje 
faktura innehåller två månader. Försäljning/intäktsredovisning av faktiska tömningsvikter sker 
efter upphämtning. 

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: 

Hyresintäkter: I den period uthyrningen avser 
Ränteintäkter: I enlighet med effektiv avkastning 
Anläggningsavgifter: Resultatfors med 10 % som intäkt på årets resultat och resterande 90% 
periodiseras över 40 år, vilket motsvarar en genomsnittlig avskrivningstid för motsvarande 
tillgång. 

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Anläggningstillgångarna 
delas upp i komponenter som är betydande samt har skilda avskrivningstider. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny 
avskrivningsplan. 

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten. 

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnad och mark 

Markarbete/markanläggning 
Vattenverk 
Tryckstegringsstation 
Avloppsverk 
Avloppspum pstation 
Bassäng 

5% 
4% 
3% 
4% 
3% 
3% 
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A vfallsanläggning 
Borra 
Vattenreservoar 
Dagvattenmagasin 
Dagvattenpumpstation 
Tak 
Fasad 

Maskin utrustning 

El och styr 
VVS (rörinstallation) 
Pumpar 
Skrapor 
Sandtvätt 
Centrifug 
Ultrafilter 
Galler 
Blåsinstrument 
Re nsu trustni ng 
Gasturbin 
Komprimator 
LTA-pump 
LTA-brunn 
Övrig maskinutrustning 
Egen anläggning 
Annans anläggning 

Ledningar i mark 

Vattenledning 
Spillvattenledning 
Dagvattenledning 

Övrigt 

Container /komprimator 
Säkerhetssystem 
Inpassering 
Fordon 
Fordon 
Stora maskiner 
Labbutrustning 
Möbler kontorsinventarie 
Datorutrustning 
Datorutrustning- ex system 
Övrig inventarie 

Finansiella instrument 

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

7-10 %
10%
10%
10%
10%
10%
6%
10%
10%
10%
10%
13%
7%
3%
10%
10-20 %
10-20 %

2% 
2% 
2% 

13-25 %
7-10 %
20%
10%
20%
10%
10%
10%
33 %
20%
5-10 %
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Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärden i enlighet med 
reglerna i kapitel 11 i BFNAR 2012:1. 

Säkring av bolagets räntebindning 

Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker. 

Bolaget tillämpar säkringsredovisning. 

De långfristiga skulderna är föremål för risker /möjligheter vid förändringar 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 200 MSEK (200). Den genomsnittliga 
räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 2,34 år (3,55) och den genomsnittliga 

effektiva räntan uppgår till 1,24% (1,37). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -10,4 MSEK 
(-10,9). 

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 resultaträkningen. Det skall finnas 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. 

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende 

räntebindningen. 

191231 181231 

Inom 0-1 år 177 97 

Inom 1-2 år 60 10 
Inom 2-3 år 20 60 

Inom 3-4 år 0 20 
Inom 4-5 år 60 0 

Inom 5-6 år 0 60 
Inom 6-7 år 0 0 

Inom 7-8 år 20 0 
Inom 8-9 år 30 20 

Inom 9-10 år 0 30 
Summa: 367 297 
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Leasing och hyra 

Samtliga leasing och hyresavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att 
leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 
Skatt 

Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den 
skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, 
skulder och avsättningar. Hänsyn tas även till andelen i intressebolagens skatt. 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning redovisas den uppskjutna 
skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. 

Avsättningar 

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till 
räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. 

Statliga bidrag 

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att 
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag 
avsedda att täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar 
tillgångarnas anskaffningsvärden och därmed det avskrivnings bara beloppet. 

Koncernbidrag 

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner enligt K3. 

Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

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

Balansomslutning 
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(%) 
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Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt). 

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

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

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella 
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.

Koncernkontot ingår i likvida medel när kredit ej utnyttjas, medans den ingår bland de kortfristiga 
skulderna när krediten nyttjas. 

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 risk för 
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år 
behandlas i huvuddrag nedan. 

Eventuellt nedskrivnings behov av en anläggningstillgång. 

Avsättningar för vattenskyddsområde samt återställning av deponier. 

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

Nettoomsättningen per rörelsegren 

Konsumtionsavgifter VA 
Anläggningsavgifter VA 
Konsumtionsavgifter Avfall 
Återvinning, avgifter och försäljning 
Reglering taxor 
Övriga intäkter 

2019 

110 590 
5 983 

43 227 
3 475 
3 308 
3 451 

170 034 

2018 

103 237 
5 165 

42 617 
3 118 
6 307 
3 375 

163 818 
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Not 3 Leasingavtal 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 038 tkr (1 048 tkr). 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägnings bara leasingavtal, förfaller till betalning enligt 
följande: 

Inom ett år 
Senare än ett år men inom fem år 

Not 4 Arvode till revisorer 

2019 

1 374 
5 407 
6 781 

2018 

848 
2 772 
3 620 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, 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. 

PwC 

Revisionsuppdrag 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 

Revisionstjänst i Falkenberg AB 

Revisionsuppdrag 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 

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 

2019 

18 

18 

52 

3 

55 

2019 

94 

94 

19 

19 

113 

2018 

54 
33 
87 

2018 

83 
83 

14 
14 

97 
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Övriga sociala avgifter avser 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 koncernen 

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter 
Negativa ränteintäkter 

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

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader till Falkenbergs kommun 
Övriga räntekostnader 

Not 9 Bokslutsdispositioner 

Förändring av överavskrivningar 
Erhållna koncernbidrag 

0% 
100% 
100% 

2019 

1,00 % 

7,00% 

2019 

2 50 
-164

85

2019 

4 401 
1442 

5 8 43 

2019 

-2 2 82 8
24 423
1595

0% 
100% 
100% 

2018 

1,00 % 

8,00 % 

2018 

2 90 
-83 1
-541

2018 

3 918 
1 149 

5 067 

2018 

-26 558
26 233

-325
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Not 10 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Omklassificeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Omklassificeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

2019-12-31 

213 910 
8 901 
5 007 

227 817 

-97 543
-8 113

-105 656

122 162

2019-12-31 

488 444 
39 323 

3 448 
531 215 

-178 919
-17 108

-196 028

335 187

2019-12-31 

1 314 

1 314 

-1 101
-35

-1 137

178

2018-12-31 

198 545 
11 853 

3 511 
213 910 

-89 748
-7 795

-97 543

116 367 

2018-12-31 

457 471 
28 500 

2 473 
488 444 

-162 780
-16 139

-178 919

309 525

2018-12-31 

1 182 
133 

1 314 

-1 015
-86

-1 101

213
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Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 

Ingående nedlagda kostnader 
Inköp 
Under året genomförda omfördelningar 

Not 14 Andelar i intresseföretag 

Ingående anskaffningsvärden 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Not 15 Specifikation andelar i intresseföretag 
Kapital 

Namn 
Vatten & Miljö i Väst AB 

Vatten & Miljö i Väst AB 

- Rösträtts- Antal 
andel andel andelar 

50% 50% 3 000 

Org.nr 
556764-
7606 

Säte 

Falkenberg 

Not 16 Fordringar hos moderföretag 

Fordran avseende koncernbidrag (ingående) 
Tillkommande fordringar (koncernbidrag) 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Ofakturerade konsumtionsavgifter 
Försäkring 
Övriga poster 

2019-12-31 

70 682 
42 911 
-8 454

105139 

2019-12-31 

3 000 
3 000 

Bokfört 
värde 
3 000 
3 000 

Eget 

3 000 

2018-12-31 

51 151 
25 515 
-5 984

70 682 

2018-12-31 

3 000 
3 000 

3 000 

kapital Resultat 

5 942 0 

2019-12-31 

213 890 
24 423 

238 313 

238 313 

2019-12-31 

2 118 
283 
303 

2 704 

2018-12-31 

187 657 
26 233 

213 890 

213 890 

2018-12-31 

1 857 
180 

1 116 
3 153 
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Not 18 Antal aktier och kvotvärde 

Namn 
Antal A-Aktier 

Not 19 Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

balanserad vinst 
årets vinst 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

Not 20 Obeskattade reserver 

Ackumulerade överavskrivningar 

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 

Antal 
aktier 
20 000 
20 000 

2019-12-31 

824 
0 

824 

824 

2019-12-31 

261 607 
261607 

2019-12-31 

6 043 
-4 422

-459

1 162 

2019-12-31 

367 000 
367 000 

Verkliga värden på ränteswapar (derivat) är - 10 380 tkr (-10 940 tkr) 

Kvot
värde 
1 000 

2018-12-31 

238 779 
238 779 

2018-12-31 

6 871 
-9

-819
6 043 

2018-12-31 

297 000 
297 000 
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Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB 

Org.nr 556560-8121 

Not 23 Skulder som avser flera poster 
Företagets Periodiserade anläggningsavgifter ligger i årsredovisningen både som långfristig och 
kortfristig skuld 

Långfristiga skulder 
Långfristig del av periodiserade anläggningsavgifter 

Kortfristiga skulder 
Kortfristig del av periodiserade anläggningsavgifter 

Not 24 Checkräkningskredit 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 
Utnyttjad kredit uppgår till 

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Överuttag VA-avgifter, en! beslutad investerings plan 
Överuttag avfallsavgifter, en! beslutad investeringsplan 
Återstående kostnader VA 
Återstående kostnader Avfall 
Övriga poster 

Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

2019-12-31 

139 461 
139 461 

4 319 
4 319 

2019-12-31 

40 000 
0 

2019-12-31 

6 343 
0 

5 803 
5 507 

417 
18 070 

2018-12-31 

125 149 
125 149 

3 850 
3 850 

2018-12-31 

40 000 
5 022 

2018-12-31 

6 211 
3 440 
5 542 
1 479 

393 
17 065 

Inga händelser har inträffat efter balansdagen men före undertecknandet av denna årsredovisning 
som är att beteckna såsom väsentlig. 
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Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB 

Org.nr 556560-8121 

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2020-04-06 för fastställelse. 

Falkenberg 2020-02-27 

��n� 
Verkställande direktör 

----

vO revisionsberättelse har lämnats 2020-03-09
A 

R. vi 1 io \ · än t Falkenberg AB
I I 

C 
A 

���
Daniel Boman Ivarsson 
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111 
REVISIONS 

T.JÄNST

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB 
Org.nr 556560-8121 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB för 
räkenskapsåret 2019. 

1 (3) 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Falkenbergs Vatten och Renhållnings ABs finansiella ställning per 
den 2019-12-31 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. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjo11 vå11 yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 har utfö11s av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 2019-02-27 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

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 oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fo11sätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fo11sätta 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 
Våra 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 misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
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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 misstag 
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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fo1tsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

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 förvaltning för Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB för räkenskapsåret 2019 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

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 Renhållnings AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Vå1t 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, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vå1t 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. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i 

risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
t·· enligt med aktiebolagslagen. 

Auktoriserad revisor 
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FALKENBERG 

Lekmannarevisorn 
i Falkenbergs vatten och renhållning AB 1

Falkenberg 

Granskningsrapport för 2019 

Till årsstämman i Falkenbergs 
vatten och renhållning AB 

Organisationsnummer 556560-8121 

Jag, av fullmäktige i Falkenbergs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 
Falkenbergs vatten och renhållnings AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt 
pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och prövning. 

Den grundläggande granskningen avseende 2019 har inriktats på följande områden: 

• Bolagets riskbedömning och internkontrollplan.

• Bolagets efterlevnad av ägardirektiv och bolagsordning.

• Kommunikation samt former för dialog mellan bolag och ägare.

• Bolagets styrning av verksamheten, prognos samt efterlevnad av fullmäktiges

mål.

• Riskanalys avseende måluppfyllelse



• Framtida utmaningar

• Verksamhetsmässiga förändringar

• Framtida infrastruktur

• Skalskydd

• Underhållsplan

Metod
Granskningen baseras på genomgång av relevant dokumentation samt intervju med 
VD, ekonomichef och ordförande. Granskningen omfattar också dokumentstudier där 
jag tagit del av; 

• Bolagsordning
• Ägardirektiv
• Styrelseprotokoll

Iakttagelser och bedömningar
Jag bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ekonomiskt 
tillfredsställande sätt. 

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Falkenberg 2020-02-18 
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