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Förvaltn ingsberättelse

styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avtopps AB (pubt), 556497-3948, med säte
på lngarö, får härmed avge årsredovisning för räkenskaps *et id21-01-öj - 2OZl-lZ-Sl.

Allmänt om verksamheten
Bolaget ska till självkostnadspris rena avloppsvaften från fastigheter i det för bolaget fastställda
verksamhelsområdet inom Bjömö och Långvik på lngarö, Värmdö kommun. Verket är beläget på
Björnö 1:40 samt pumpstationer och ledningsnät inom Björnö 1:4 och lngarö-Långvik 1:74.-

Miljömyndighetens tillstånd
För verksamheten finns tillstånd enligt miljöbalken genom beslut i miljöprövningsdelegationen för
Stockholms län. Beslutet fattades den 29 november 2005.

Ägare/brukare
1224 ägare lill fastighet ansluten till bolagets nät äger samtliga 762 aktier med en aktie per fastighet.
Under året har endast ett tjugotal fastigheter inom verksamhetsområdet bytt ägare. totått Rnns 7Z+
anslutningar. Bolaget debiterar 784 avgifter.

Väsentliga händelser under året
Nye entreprenören har arbetat hårt för att återställa driftbetingelser som visats sig vara eftersatta.
Atgärder har varit permanenta hellre än tillfälligt avhjälpande. Akuta insatser har minskat men drift
under tillsyn ökat. Även detta år skada på en tryckleäning. Kostnad och stillestånd kunde begränsas.
Avsättning har gjorts till fond för kommande aweckling. satsning på arbetsmiljön har genomiörts.
Kostnaderna är höga och förväntas inte minska. Extra debitering enligt beslutåd budgåt.
lnvestering har skett i en pump samt styrsystem som kommunicerar via fiber från verket och mobil
uppkoppling i varje pumpstation. En anslutning har tillkommit.

Reningsverkets funktion och miljöpåverkan
Driften påverkas fortfarande av stort inläckage av oönskat vatten. Bräddning har skett. Vid bräddning
från verket sker bara viss mekanisk rening. Miljöpåverkan sker ihuvudsak gienom utsläpp av renat
avloppsvatten. Provtagning genomförs iverket på inkommande och utgående avloppsvatten. Det
renade avloppsvattnet klarar under 2021 de krav som finns itillståndet för högsta koncentration av
nedbrytbara organiska ämnen, BoD7, men inte motsvarande krav för fosfor. Änalysresultaten är
avsevärt bättre än under 2020. Enligt tillståndskraven ska provtagning av vattnet i Nämdö{iärden
g_enomföras. Provtagningen har kompletterats med provpunkt i Björnöfärden och detta år åven punkt i
Kärringviken. Analys av dessa prov visar ingen miljöpåverkan.

Stor satsning görs för att förbättra reningsprocessen så att godkända värden återfås. 'Underhållsskuld'
i ledningsnät, pumpstationer och verket utreds även fortsättningsvis.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Belopp i kkr

2021-12-31 2020-12,31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

7 595
551

I 728
60,7

6 577
-932

7 904
60,1

5 005
-634

I 151
69,7

4 t59
269

o no4

68

5 142
578

10 490
60,9
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Eget kapital
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Frift eget
Resedond

Arets resultat

Vid årets slut 762 000 3797 709

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 738 775, disponeras enligt följande:

550 636

738 77 5

ikr
ny

Summa 738 775

Vad beträffar resultat och ställning iövrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter. $/
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Resultaträkning
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Belopp i kr Nof 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Nettoomsättning (Brukningsavgifter)
Övriga intäkter

Rörelsens kostnader
Tillsyns-, underhålls- och drift kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Ärets resultat

7 595 520 6 577 200
14 163 13 423

7 609 683 6 590 623

2

-4 951 855
-505 982
-671 514

-5 400 174
443 931
-598 086

-921 899 -1 049 333
558 433 -900 901

203
-8 000

2 614
-33 528

550 636 -931 81s

550 636 -931 815

550 636 -931 815

\vi
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Balansräkning
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Belonn i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

M ateriel I a a n I äg g n i ng sti I lgå nga r
Pumpstationsbyggnader och mark
Pumpstations- och reningsverksutrustning
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Summa an lägg ningstillgångar

Omsättnin gstillgångar

Kortfri sti g a fo rd ri n g ar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Sumrna omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

3
4

5

4 098 05'1

1 447 105
192 296

4 732 033
1 678 279

52 027

50 000
5737 452 6 512 339

5737 452 6 512 339

724 150
76 756

171 237

18 000
266 192
325 298

972 143

2 018188

609 490

782 550

2 990 331 1 392 040

8 727 783 7 904 379

ö't/
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Balansräkning
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Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (762 aktier)
Reservfond

Frift eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Awecklingsfond

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

762 000
3 797 709

762 000
3 797 709

4 559 709 4 559 709

188 139
550 636

738 775

1 119 954
-931 815

188 139

1 392 044
408 983
255 504

5 298 484

1 600 000

4 747 848

1 100 000
1 600 000 1 100 000

6

1 070 329
460 980
297 9SO

1829299 2 056 531

8 727 783 7 904 379
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.

A I I m ä n n a redov is n i n g s pri n ci per
Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredövisning (K3).

6(s)

M ateri e I I a a n I ä gg n i ng sti I I g å n ga r
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom !nköpspriset även utgifter som är direkt hånförliga till
förvärvet.

Utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats räknas inte in i anskaffningsvärdet för
en.materiell anläggningstillgång. I stället redovisas en avsättning successivt över tillgången!
nyttjandeperiod.

Tillkommande utgifter
T-illkommande utgifter som uppryller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader når de uppkommer.

Värdertngsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Avskrivningar

Om tillämpligt.

-Pumpstationsbyggnader
-Pumpstations- och reningsverksutrustning
-Maskiner och inventarier

Avskrivning sker liniärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen iedj=ovisas som
kostnad i resultaträkningen.

5
10
20

gtll
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Not 2 Anställda och personalkostnader

M ed el a nta I et a n stä I I d a
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2021-01-01-
2021-12-s1

2020-01-01-
2020-12-31

Medeltal anställda

Totalt

Not 3 Pumpstationsbyggnader och mark
2021-12-31 2020-12-31

ACKUmUlerade
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

Vid årets slut

A cku m u le ra d e avskriv n i n g a r
-Vid årets börian
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Varav mark

Not 4 Pumpstations- och reningsverksutrustning

13 929 446 13 894 546
34 900

13 929 446 13 929 446

-9 197 413
-633 982

-8 563 431
-633 982

-9 831 395 -9 197 413

4 098 051 4 732 033

2021-12-31 2020-12-s1
Ackumulerade anska{fningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ack u m u I e rad e av sk riv n i n g a r
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 5 Maskiner och inventarier

11 903 204

11 903 204

11 420 615
482 589

11 903 204

-10 224 92s
-231 174

-9 826 916
-398 009

-10 456 099 -10 224 925

1 447 105 1 678 279

2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade
-Vid årets början
-N ya n s kaffn ing a r

Ac k u m u le ra d e av s krivn i ng a r
-Vid årets början
-Arets avskrivning

477 882 477 882
197 012
674894 477 882

-425 855
-56 743

408 514
-17 341

-482 598 425 855
Redovisat värde vid årets slut 192 296 52 027

o$j
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Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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2021-12-31 2020-12-31
Upplupet revisionsarvode
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

Summa

35 000
262 990

3s 000
217 504

3 000

297 990 255 504

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsinteckningar

Summa ställda säkerheter
1 600 000 1 600 000

1 600 000 1 600 000
0*
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Underskrifter
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Kristiansson

Marie Bohjort

Auktoriserad revisor
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Lennart Lagerström

Mikael Larsson
Godkänd revisor

Per Borg

Helena Claesson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2O22-A2-O1
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nrvtsroNssrRÄTTf,LsE
Till bolagsst?imman i
Björnö-Långviks Avlopps Aktiebolag (publ)
Orgrc. 556497-3948

Rapport om årsredovisning€n

Utt{hnden

Vi hal utfdt en rcvision av årsredovisningen fiir Bjömö-långviks Avlopps
Aktiebolag (publ) fdr år 202I-01 -01-2021-12-3L

Enligt vår uppfatming har årsredovisniqen uppräftats i snlighet med
åNredovisningslagen och ger en i alla viisentliga avs€enden dttvisande
bild av Bjömö-Lilngviks Avlopps Akiebolag (publ):s finansiella st?illning
per den 3l december 2021 och av d€ss finansiella resultat fdr året enligt
åisr€dovisningslagen. Förr'ahringsb€räftelsen är ftircr'lig med årsl€do-
visningurs övriga delar

Vi tillstt'rker diirftir att bolagsstlirnman åststilter resultatråkningen och
balansriikningen.

Grund för uttahnden

Vi har utfiirt revisionan er igt Intemational Standards on Auditing (lSA)
och god rcvisionssed i Sverige. Vårt ansvår atli6 dessa stanalårder beslaivs
nälmarc i avsnittet Revisoms ahsrar- Vi iir oberoende i fiifiållande til
Bjömö-Litngviks Avlopps Akiebolag (publ) eini$ god rwisomsed i
Sverige och har i övrigt fullgiot vårt yrk€setiska ansvar eriligt dessa kmv.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhåimtåt ift tillräckliga och
ändamålsenliga som grund fijr våra uttalanden.

S8rclsens och verkställande dir€kaörens ansvsr

Det är styrelsen och verksliillande direkiircn som har ansvarct liir att
ålsredovisningen uppdttas och aft den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelson och vakstlillande direktören ansvarar
även fiir den intema kontrcll som de be&imer ä nödvändig fitr att upprätta
en åmredovisning som inte inneMller någm väsentliga felakigh€ter, vare
sig dessa bsror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av å$redovisningen ansvamr sty€lsen och verkstiillande
direllörerr ftjr bedömningen av bolagets fijrmåga aft fofs?itta
verksamheten. De upplyser, när så är tillänpligt, om lörhållanden som kam
påver*a fiirmågan att fortsätta vel*samheten och att anv?inda antagandet
om fortsatt alrift. Antagandet om fortsaft ddft tillämpas dock inte om
styrclsen och verkst?illande direl(ören avser att likvidem bolaget, upphö€
med verksarfieten eller inte har något realistisk altomativ till att göra
något av d€tta-

Revisorns ansvar

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av s:ikerfiet om huuvida
å$redovisningen som helhet inte innehåller någla väsentliga felakigheter,
vare sig dessa bemr på oegendigh€ter eller misstag, och att låimna en
revisionsbedftelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet & en
hög grad av s?ikeå€t, men är ingen garanti fiir att en rcvision som utfijrs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppslå på grund
av oegentlighetsr ellor misstag och anses valå väsentliga om de enskilt ell€r
trllsammans rinligen kan fiiväntas påverka de ekonomiska beslut som
anviinalarc åttar med grund i åNredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vål1 ansvar fijr revisionen av årsredo-
visningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisoninspekionen.se/m/showdocunenvdocumentsh€v dok/revis
ols_ansvar.pdf. Denna beskivning åir en delav revisionsberätteGen.

Råpport om andra kråv enligt lagar och Nndr| fttrfattningar
Uttålanden
Utöver vål revision av fu$ealovisningen har vi även utliil.t en revision av
styrelsen och verkstillarde direktörens fitrvaltning fiir Bjömö-Lilngviks
Avlopps Aktiebolag (publ) fiir år 2021-0141--,021-12-31 sarr]t a\
6rslaget till dispositioner beträffande bolagets vinsr eller iijrlust.

Vi tillsty&er att bolagsstärrunan disponelår vinsten €nligt ömlaget i
fii altningsberåftelsen och beviljar styrelsens l€damöter och verftstiillande
dirckören ansva$Aih€t ldr råikenskaps,åiet.

Grund ftir uttålanden

Vi har utldf revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vålt ansvar
er igt denna b€skdvs nårmarc i avsnittet Revr',ror r awvcl. Vi fuobemende
i fiirhållande till Bjömö-tangviks Avlopps Aktiebolag (publ) enligt god
revisonsed i Sverige och har i öwigt fullgjolt vårt yrkesetiska ansvar enligt

Vi anser att de revisionsbevis vi har inl?imtat år tilLåckliga och
ändamålsenliga som grund fijI våm uttalanden.

Styrels€ns och verkstölland€ direktörens ånsvår

D€t är styrelsen som har ansvaret fiir fijlslaget till dispositioner betriiffande
bolagets vinst eller fii ust. Vid öNlag till utdelning innefattar detta bland
anDat en bedönning av om utdelningen är liisvadig med Mnsyn till de
lTav som bolagets verksamh€tsat, omfattning och dsker stiiller på
sto eken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
stiillning i övdgt.

Styrelsen ansvarar ftir bolagets oiganisation och fdr'/altningen av bolagets
angelägenheter. Detta imefattar bland annat att fortlöpande b€ddma
bolagets ekonomiska situåtion och att tillse att bolagets organisation åir
utfomad så att boldiringen, medelsfiirvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägeriheter i örrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkstiillande dircktören ska skiita den löpande fiirvaltningen er igt
sqTelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
åh nödv?indiga fti att bolagets bolfiiring ska tullgöms i överensst?immelse
med lag och fitr att medelsfiirvaltningen ska skötas på ett behyggande sätt.

Revisortrs rnsvrr
Vårt mål b€h:iffande revisionen av ftirvalmingen, och dämed vått
uttålande om ansvaNfrihet, är att inhiimta revisionsbevis fit att med en
rimlig gmd av säkeftet kuma bealdma om någon styrelseledamot och
verkställande direlddren i något väsentligt avseende:

. fdretagit någor åtCiid eller giort sig skyldig till någon liirsurnm€lse som
kan ftianleda eNättningsskyldighet motbolaget

. på något annat sätt handlat i strid med akiebolagslagm, ånredovisnings-
lag€n oller bolagsodninge[

Vårt mål betriiffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av bolagets
vinst ellsr fiirlust, och däImed våt uttalande om detta, är aft med dmlig
g€d av säkerhet b€döma om ftj$laget iil ldrcnligt med akiebolagslagen.

Rilnlig säkefiet är en hög grad av säk€rhei, men ingen gamnti fdr att en
r€vision som utfitm enligt god revisionssed i Svedge alltid kommer aft
uppdicka åtgäder eller fiiNurnmelser som kan fölanleda eNättnings-
skyldighet mot bolaget, eller att ett fitnlag till disposirion€r av bolagets
vinst eller örlust inte är fijrenligt med akiebolagslagen.

En ytte igal€ beskivning av vårt ansvar fiir rwisionen av ftiryaltringen
finns på Revisorsinspekionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rcvisomsansvai., Derma besloiwing är en
del av rcvisionsberätt€lsen.

Upplands Väsby 2022-02-09

&{-m/ /t/x---
Aukoriserad revisor'

Mikael Lamson
Godkiind revisor


