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Förvaltningsberättelse 

1(9) 

Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), 556497-3948, med säte 
i Värmdö, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31. 

Allmänt om verksamheten 
Bolaget ska till självkostnadspris rena avloppsvatten från fastigheter i det för bolaget fastställda 
verksamhetsområdet inom Björnö och Långvik på Ingarö, Värmdö kommun. Verket är beläget på 
Björnö 1:40 samt pumpstationer och ledningsnät inom Björnö 1:4 och Ingarö-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 till fastighet ansluten till bolagets nät äger samtliga 762 aktier med en aktie per fastighet. 
Under året har ett tjugotal fastigheter inom verksamhetsområdet bytt ägare. Totalt finns 774 
anslutningar. Bolaget debiterar 784 avgifter. 

Väsentliga händelser under året 
Driftbetingelser återställs och förbättras. Drift under tillsyn har ökat. Satsning på arbetsmiljön har 
fortsatt. Kostnaderna är höga och förväntas inte minska. Investering har skett i pumpar och styrsystem 
på verket, som kommunicerar med pumpstationer, har kompletterats. Avsättning har gjorts till fond för 
kommande avveckling. 

Reningsverkets funktion och miljöpåverkan 
Driften påverkas av stort inläckage av oönskat vatten. Mindre bräddningar har skett. Vid bräddning från 
verket sker bara mekanisk rening. Miljöpåverkan sker ihuvudsak genom utsläpp av renat 
avloppsvatten. Provtagning genomförs i verket på inkommande och utgående avloppsvatten samt 
slam. Det renade avloppsvattnet klarar under 2022 de krav som finns i tillståndet för högsta 
koncentration av nedbrytbara organiska ämnen, BoD7, men inte motsvarande krav för fosfor. 
Analysresultaten är avsevärt bättre än under 2021. Stor satsning görs för att förbättra 
reningsprocessen så att godkända värden återfås. Enligt tillståndskraven ska provtagning av vattnet i 
Nämdöfjärden genomföras. Provtagningen har kompletterats med provpunkt i Björnöfjärden och 
Kärringviken. Analyser visar ingen miljöpåverkan. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
Belopp i kkr 

2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 
Nettoomsättning 7 525 7 595 6 577 5 005 4 759 
Resultat efter finansiella poster 27 551 -932 -634 269 
Balansomslutning 9 470 8 728 7 904 8 151 9 091 
Soliditet % 56,2 60,7 60,1 69,7 68 

Eget kapital 

Aktiekapital Reservfond 
Fritt eget 

kapital 
Vid årets början 
Årets resultat 

Vid årets slut 

762 000 3 797 709 

762 000 3 797 709 

738 775 
26 865 

765 640 
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Förvaltn i n gsbe rättelse

styrelsen och verkstättande direktören för Björnö-Långviks Avtopps AB (pubt), 556497-3948, med säte
ivärmdö' får härmed avge årsredovisning f6r räkenskåps äret zb22-oi-d1 - iözz-rz-sl.

Allmänt om verksamheten
B_o]19"! :k? till självkostnadsp-ris.rena avloppsvatten från fastigheter i det för botaget fastställda

:?l!:lTh,*"orlädet inom.Eörnö och Långvik på tngarö, Värmdö kommun. Verkät är betäget på
Bjorno 1:40 samt pumpstationer och Iedningsnät inom Björnö 1 :4 och lngarö-Långvik 1 :74.

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

Ägare/brukare
1224 ägarc.till lastighet ansluten till bolagets nät äger samtliga 762 aktier med en aktie per fastighet.
under året har ett tjugotal.fastigheter inom verksarihetsområiet bytt ägare. Totalt finns'7t4
anslutningar. Bolaget debiterar 784 avgifter.

Väsentliga händelser under året
Driftbetingelser återställs och förbättras. Drift under tillsyn har ökat. satsning på arbetsmiljön har
fortsatt. Kostnaderna är höga och förväntas inte minskä. tnvestering har skeit'i purpaiodn siyÄy"t"m
på verket, som kommunicerar med pumpstationer, har komplefterais. Avsättning nai glorts tili'fo'io for
kommande aweckljng.

Reningsverkets funktion och miljöpåverkan

.D.1T:1f1"",t!": av stort inläckage av oönskat vatlen. Mindre bräddningar har skett. Vid bräddning från
verket sker bara mekanisk rening. Miljöpåverkan sker ihuvudsak genom utsläpp av renat
av,loppsvatten. Provtagning genomförs iverket på inkommande oäh utgaenoe åvroppivåiten samt
sram. Lret renade avroppsvattnet klarar under 2022 de krav som finns i tillståndet för högsta
koncentration av nedbrytbara organiska ämnen, BoD7, men inte motsvarande krav för fösfor.
Analysresultaten är avsevärt bättre än under 2021. stor satsning görs för att förbättra
reningsprocessen så aft godkända värden återfås. Enligt tillstånäjkraven sta provtåtning av vattnet i
Nämdöfjärden genomföras. provtagningen har komprederats med provpunki i'alornoiiåro1n otn 

-

Kärringviken. Analyser visar ingen miljöpåverkan.
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Belopp i kkr
2022-12-31 2021 1 2020-12-31 2019-12-31 12-31

525
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

Eget kapital

-932
7 904

60,1

-634
8 151

69,7

27
I 470

56,2

551
I728

60,7

269
9 091

68

Fritt eget

Arets resultat

Vid årets slut

ReseMond

26 865

765 640

diJ

762 000 3797 709
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Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 765 640, disponeras enligt följande: 
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Belopp i kr 
Balanseras i ny räkning 765 640 

Summa 765 640 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande noter. 

Björnö-Långviks Avlopps AB (pubt)
556497-3948

2(sl

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår aft fritt eget kapital, kronor 765 640, disponeras enligt följande:

summa 
765 640

765 640

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resulta! och balansräkning med
tillhörande noter. J
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Resultaträkning 
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Belopp i kr Not 2022-01-01-
2022-12-31 

2021-01-01-
2021-12-31 

Nettoomsättning (Brukningsavgifter) 7 525 230 7 595 520 
Övriga intäkter 179 14 163 

7 525 409 7 609 683 

Rörelsens kostnader 
Tillsyns-, underhålls- och driftkostnader -5 430 214 -4 951 855 
Övriga externa kostnader -484 939 -505 982 
Personalkostnader 2 -660 073 -671 514 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -921 899 -921 899 

Rörelseresultat 28 284 558 433 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 203 
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 423 -8 000 
Resultat efter finansiella poster 26 865 550 636 

Resultat före skatt 26 865 550 636 

Årets resultat 26 865 550 636 
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Resultaträkning
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Belopp i kr Not 2022-01-O1-
2022-12-31

2021-01-01-
2021-12-31

Nettoomsättning (Brukningsavgifter)
Ovriga 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

Arets resultat

7 525 409 7 609 683

7 525 230
't79

7 s95 520
14 163

-4 951 855
-505 982
-671 5142

-5 430 214
-484 939
-660 073

28

-1

-921 899 -921 899

284 558 433

203
-8 000

26 865 550 636

4
423

26 865 s50 636

26 865 550 636

JJ
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Balansräkning 
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Belopp i kr Not 2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Pumpstationsbyggnader och mark 3 3 464 069 4 098 051 
Pumpstations- och reningsverksutrustning 4 1 215 931 1 447 105 
Maskiner och inventarier 5 135 553 192 296 

4 815 553 5 737 452 

Summa anläggningstillgångar 4 815 553 5 737 452 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 447 150 724 150 
Övriga fordringar 466 710 76 756 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 695 718 171 237 

3 609 578 972 143 

Kassa och bank 1 044 948 2 018 188 

Summa omsättningstillgångar 4 654 526 2 990 331 

SUMMA TILLGÅNGAR 9 470 079 8 727 783 

Björnö-Långviks Avlopps AB (pubt)
556497-3948

Balansräkning

4(e)

Belopp i kr Nof 2022-12-31 2021-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

M ateriel I a a n lägg n i n gsti I I g ä n g a r
Pumpstationsbyggnader och mark
Pumpstations- och reningsverksutrustning
Maskiner och inventarier

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfri stig a ford fi n g a r
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

3
4

3 464 069
1 215 931

135 553

447 150
466 710

2 695 718
3 609 578

1 044 948

4 098 051
1 447 105

't92 296

4 815 553 5737 452

4 815 553 5737 452

724 150
76 756

171 237

972 143

2 018 188

4654526 2 990 331

9 470 079 8V27 783
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556497-3948 

Balansräkning 
Belopp i kr Not 2022-12-31 2021-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (762 aktier) 762 000 762 000 
Reservfond 3 797 709 3 797 709 

4 559 709 4 559 709 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 738 775 188 139 
Arets resultat 26 865 550 636 

765 640 738 775 

Summa eget kapital 5 325 349 5 298 484 

Avsättningar 
Avvecklingsfond 2 100 000 1 600 000 

2 100 000 1 600 000 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 782 696 1 070 329 
Övriga kortfristiga skulder 62 761 460 980 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 199 273 297 990 

2 044 730 1 829 299 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 470 079 8 727 783 

Björnö-Långviks Avlopps AB (pubt)
556497-3948

Balansräkning

5(e)

Belooo ikr Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (762 aKieo
ReseMond

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
4 559 709 4 559 709

762 000
3 797 709

738 775
26 865

188 139
550 636

765 640 738 775

5 325 349

2 100 000

5 298 484

1 600 000

2 100 000 1 600 000

o

1 782 696
62 761

199 273

204'4730 1829299

9 470079 8727 783

1 070 329
460 980
297 990

,J
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i kr om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

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

6(9) 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga 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 tillgångens 
nyttjandeperiod. 

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

Avskrivningar 

Om tillämpligt. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. 

Anläggningstillgångar % per år 
Materiella anläggningstillgångar 
-Pumpstationsbyggnader 5 
-Pumpstations- och reningsverksutrustning 10 
-Maskiner och inventarier 20 

Björnö-Långviks Avtopps AB (pubt)
s56497-3948

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.

A I I m ä n n a red ov i s n i n gs pri n ci pe r
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredövisiing (K3).

-Pumpstationsbyggnader
-Pumpstations- och reningsverksutrustning
-Maskiner och inventarier

6(e)

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

Materiella anläggningsti gångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumurerade
avskrivningar' I anskaffningsvärdet ingår förutom inköps|riset även utgiter som ai oireii tråntcirriga tirr
förvärvet.

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

Tillkommande utgifter

I]lf."lT9l9: ylqifffr som uppryfler tifigångskrirerier räknas in i ti[gångens redovisade värde. urgifter
Tor ropande underhä och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Om tillämpligt.

ål:llylllS,:\"r liniärt över ti gångens b-eräknade nyttjandeperiod eftersom det återspegtar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen ieoivisai som
kostnad i resultaträkningen.

ar

5
10
20

; 'ri
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Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 
2022-01-01- 
2022-12-31 

2021-01-01-
2021-12-31 

Medeltal anställda 1 1 
Totalt 1 1 

Not 3 Pumpstationsbyggnader och mark 
2022-12-31 2021-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 13 929 446 13 929 446 

Vid årets slut 13 929 446 13 929 446 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -9 831 395 -9 197 413 
-Årets avskrivning -633 982 -633 982 

Vid årets slut -10 465 377 -9 831 395 

Redovisat värde vid årets slut 3 464 069 4 098 051 

Varav mark 1 1 

Not 4 Pumpstations- och reningsverksutrustning 
2022-12-31 2021-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 11 903 204 11 903 204 

Vid årets slut 11 903 204 11 903 204 
Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -10 456 099 -10 224 925 
-Årets avskrivning -231 174 -231 174 

Vid årets slut -10 687 273 -10 456 099 

Redovisat värde vid årets slut 1 215 931 1 447 105 

Not 5 Maskiner och inventarier 
2022-12-31 2021-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 674 894 477 882 
-Nyanskaffningar 197 012 

674 894 674 894 
Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -482 598 -425 855 
-Årets avskrivning -56 743 -56 743 

-539 341 -482 598 

Redovisat värde vid årets slut 135 553 192 296 

Björnö-Långviks Avtopps AB {pubt)
556497-3948

Not 2 Anställda och personalkostnader

M edel a nta let a n stä I I d a

7(s)

2022-01-01-
2022-12-31

2021-01-01-
2021-12-31

Medeltal anställda

Totalt

Not 3 Pumpstationsbyggnader och mark

-Vid årets början

Vid årets slut

Ac ku m u le rad e avskriv n i ng a r
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Varav mark

Not 4 Pumpstations- och reningsverksutrustning

2022-12-s1

13 929 446

13 929 446

-9 831 395
-633 982

12-31

13 929 446

13 929 446

-9 't97 413
-633 982

-10 465 377 -9 831 395

3 464 069

1

4 098 051

2022-12-31 2021-12-31
AcKumulerade ansKannngsvarden
-Vid årets början

Vid årets slut
Ac ku m u I era de av skrivn in g ar
-Vid årets början
-Ärets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 5 Maskiner och inventarier

1't 903 204 11 903 204

11 903 204 11 903 204

-10 456 099
-231 174

-10 224 925
-231 174

10 687 273 -10 456 099

1 215 931 't 447 10s

2022-12-31 2021-12-s1
Ackumulerade ansKaftnngsvärden
-Vid årets bö4an
-Nyanskaffningar

Ack u m u I e ra de av skrivn i ng a r
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut

674 894 477 882
't97 012

674 894 674 894

-482 598
-56 743

-425 855
-56 743

-539 341 -482 598

135 553 ,t92 296

['iu
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Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2022-12-31 2021-12-31 

Upplupet revisionsarvode 35 000 35 000 
Upplupna kostnader 144 925 262 990 
Förutbetalda intäkter 19 348 

Summa 199 273 297 990 

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter 
2022-12-31 2021-12-31 

Fastighetsinteckningar 1 600 000 1 600 000 

Summa ställda säkerheter 1 600 000 1 600 000 

Björnö-Långviks Avtopps AB {pubt)
556497-3948

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8(e)

2022-12-31 2021-12-31
Upplupet revisionsarvode 35 000

144 925
19 348

35 000
262 990Upplupna kostnader

Förutbetalda intäkter

Summa

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

199 273 297 990

2022-12-31 2021-12-31

Fastighetsinteckningar

Summa ställda säkerheter

'I 600 000 600 000

1 600 000 t uoo ooouJ
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Underskrifter 

Ingarö 2023-02-16 

an Kristiansson 
t tyrelseordförande 

elI de eijere 
Verl s Il ride dire tör 

Lennart Lagerström -o a Johnsson 
Styrelseledamot Styrelseledamot 

eg Ragnarsson Helena Claesson 
Styrelseledamot Styrelseledamot 

id-414.7" ,j170 
Marie Bohjort 
Styrelseledamot 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 

4r .
Oscar Westerlund 
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1 FINNHAMMARS 
AUKTORISERADE OCH GODKÄNDA REVISORER 

REVISIONSBERÄTTELSE 
Till bolagsstämman i 
Björnö-Långviks Avlopps Aktiebolag (publ) 
Org.nr. 556497-3948 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bjömö-Långviks Avlopps 
Aktiebolag (publ) för år 2022-01-01--2022-12-31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Björnö-Långviks Avlopps Aktiebolag (publ):s finansiella ställning 
per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens 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 
Björnö-Långviks Avlopps Aktiebolag (publ) enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övligt fullgjort vårt 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 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 fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

Revisorns ansvar 

Vårt 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 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredo-
visningen 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 
styrelsen och verkställande direktörens förvaltning för Björnö-Långviks 
Avlopps Aktiebolag (publ) för år 2022-01-01-2022-12-31 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 Björnö-Långviks Avlopps Aktiebolag (publ) 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 uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret tör 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 övligt. 

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. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

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 och 
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 aktiebolagslagen, årsredovisnings-
lagen 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 ersättnings-
skyldighet 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.revisoisinspektionen.se/revisomsansvar. Denna beskrivning är en 
del av revisionsberättelsen. 

Upplands Väsby 2023-02-16 
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstiimman i
Björnö-Långviks Avlopps Aktiebolag (publ)
Ory.nr. 556497-3948

Rspport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfiirt en rcyision av åNr€dovisningon liir Bjömö-L.iingvils Avlopps
Aktiebolag (publ) ör år 20224141-1022-12-31.

Enligt vfu uppfattning har årsrcdovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Bjömö-Ijngviks Avlopps Aldiebolag (publ):s finansiella ställning
per den 3l dec€mber 2022 och av d€ss finansiella rcsultat fijr fuet enligt
åNredovisningslagen. Fölvaltningsberättelssn är örenlig med årsredo-
visningens öwiga delar.

Vi tillst$ker d?irfitr att bolagsstiimman åstsuiller resultahiikningen och
balansriikningen.

Grund fitr rttrlånden

Vi har utfitft rcvisionen er igt Intemational Standards on Auditing (lSA)
och god revisionss€d i Sv€rige. Våt ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnittet,Revr:oms ansyar. Vi är obe rende i ftirhallade til
Bjömö-Iångviks Avlopps Aktiebolag (publ) enligt god rcvisorssed i
Svorige och har i övrigt fullgtoft vårt yrkesetiska ansvar onligt dessa kmv.

Vi anser att de rcvisionsb€vis vi har inhiimtat är tillräckliga och
ändamiålsor iga som grund Iiir vål" uttalanden.

Styrelsens och v€rkställande direktörens ansvår

Det är styrelsen och verkstiillande direktörcn som tar a$varct lijr att
ånredovisningen upplätlas och att den ger en rättvisande bild enligt
å$r€dovisningslagen. Styrclsen och verkstiillande dirckören ansvamr
även fiir den int€ma kontroll som de bedöm€r är nödvändig fijr afi upprätta
€n åNredovisning som into innehåller några väsentliga felaktigheter, !?Ie
sig dessa beror på oegendigheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsr€dovisningen ansvanr stFelsen och verkstälande
direkörcn fitr bedömningen av bolagets fiimåga att fortsäth
verksamheten. De u!,plyser, när så är tillåmpligt, om fii rållanden som kan
påverka fdnnågan aft fotsåtta verksåmheten och att använda antagandet
om fofisatt drift. Anhgandet om fofsatt drift tillämpas dock inte om
styrclsen och ver*sdillande direktiiren avser att likyidera bolage! upphörå
med verksardheten eller inte har något rcalistiskt alterrativ till att göra
något av detta.

R€visorns ansvar

Vålt mål är att uppnå on rinrlig grad av säkerhet oln lNruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller någlå väsendiga felakigheter,
vare sig dessa beror på oegendighetFr eller misstag, och att llima en
revisionsbedttelse som imehåller våra uttalanden. fun ig s?ikefiet ä. en
hög grad av säkerhet, men är ingen gamnti fijr att en revision som utfijrs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att uppdicka en
väsentlig felakighet om en sådan finns. Felakigheter kan uppstå på grund
av oegendigheter €ller misstag och ans€s vam väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kaa fii äntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattal med grund i ålsredovisningen.

En ytterligare beslaivning av vårt ansvår ftjr revisionen av åsredo-
visningen firms på RevisoNinspekionens webbplats:
www.revisoNinspekionen,se,/revisomsansvar Derna beskrivning är en
del av revisionsbedttelsen.

Rapport om åndra krsv enligt lrgar och andra författningsr
Uttålanden
Utövd vål revision av årsredovisningen har vi ävetr utfjrt en rcvision av
sq'relssn och verktållande direkörens finvaltnine fdr Bjömö-Långviks
Avlopps Aktiebolag (publ) fdr tu 2022-01-01-1022-12-31 safi av
fiilslaget till dispositioner behiiffande bolagets vinst etler fijrlust.

Vi tiflstyrker att bolagsstimnan disponerar vinsten er igt fiiNlaget i
ldwaltningsbedttelsenochbeviljarstyrelsensledamöt ochverkstiillande
dir€körcir ansvaNfiihet fi ir räkenskapsåret.

Grund ftr utt{lånden

Vi har utfiirt rcvisionen enligt god revisionssed i Svetige. Vårt ansvar
eiiligt denna beskivs nännarc i avsnittet Reyriornr 4rsydr. Vi är'oberoende
i ftifiållande till Bjömö-I-ångviks Avlopps Aktiebolag (publ) enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt ftllgjort vfut yrkesetiska ansvar enligt
dessa loåv.

Vi anser aft de rcvisionsbevis vi har inliimtat ?ir tillräckliga och
ändamålsenliga som grund fiir våå uttalanden.

Det är styrelsen som har ansvaret fiir fiirslaget till dispositiona beträIfande
bolagets vinst eller fdrlust. Vid lijrslag till utdelning irmefattar detta bland
armat en bedömring av om utd€lningen äb fdrsvarlig med hlinsyn till de
kav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storlekan av bolagets €na kapital, konsoliderirysbehov, likviditet och
stiillning i öwigt

Styrclsen ansvarar fijr bolagets organisation och fiiwaltringen av bolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland a lat aft foltlöpande bedöma
bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokiiringen, m€delsfiilvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägsnheter i övrigt kontrolleEs på ett behyggande sätt.
Den verkstiillande direkören ska sköta den löpande tifialtningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgäder som
är nödvändiga ftir att bolagets bokfddng ska fullgöms i överenssfimmelse
med lag och fdr att medelsliirvalhingon ska skötas på ett betryggande säft.

Revisortrs rnsv{r
Våfi mål behiiffande revisionen av fii almingen, och diimed vårt
uttalande om ansvaNfrihet, är att ini;imta rcvisionsbevis ldr att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot och
ve*stlillande direkölEn i något väsentligt avseerde:

. fdretagit någon åtgärd eller giort sig skyldig till någon fiiNurnmelse som
kan fiimnleda enättningsskyldighet mot bolaget

. på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings-
lagen eller bolagsodningen.

Vårt mål behiiffande rcvisionen av Iiirslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller liirlust, och diimed vårt uttalando om detta, äl ått med dmlig
grad av säkertet beöma om fijNlaget är iiirenligt med akti€bolagslagen.

Rirnlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, m€n ingen galanti fiir att en
revision som utfiirs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptiicka åtgiid€r eller ftirsurnmelser som kan fdmnledå eFåttnirgs-
skyldighet mot bolaget, eller att ett ftjrslag till dispositioner av bolagers
vinst eller fijrlust inte år fiirer igt med aktiebolagslågen.

En ytterligare beskrivning av vår1 a.svar fijr revisionen av örvaltningen
finns på Revisominspekionens w€bbplats:
www.reviso$inspekionen,se/rcvisomsansvar, Defila beskivning är en
del av rcvisionsbedttelsen.
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