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556497-3948 

FÓrvaltningsberttelse 

Styrelsen och verkstóllande direktóren fór Bjórnó-Lóngviks Avlopps AB (pub!), 556497-3948, med 
sóte pó Ingarć, fór hórmed avge órsredovisning fór rókenskapsket 2019-01-01 - 2019-12-31. 

Alimnt om verksamheten 
Bolaget ska till sjólvkostnadspris rena avloppsvatten frk fastigheter i det fór bolaget faststólIda 
verksamhetsomródet lnom Bjórnó och Lóngvik pó Ingaró, Vórmdb kommun. Totalt finns 774 
ansiutningar. Verket ar belóget pó Bjórnó 1:40 samt pumpstationer och ledningsnót lnom Bjórnó 1:4 
och Ingaró-Lóngvik 1:74. 

Miljómyndighetens tillstónd 
Fór verksamheten finns tillstkd enligt miljóbalken genom beslut i miljÓprovningsdelegationen fór 
Stockholms Ión. Beslutet fattades den 29 november 2005. 

Agare 
Agare till fastighet ansluten till bolagets nót óger samtliga aktier med en aktie per fastighet. Under tiret 
har ett fyrtiotal fastigheter lnom verksamhetsomródet bytt ógare. 

Vósentliga hóndelser under tiret 
Lóngvarigt samarbete med entreprenórer fór teknik och drift har avslutats. Ny entreprenór har anlitats. 
Investering har gjorts i renstvótt. Banklón, med inteckning i fastighet, har tagits. Ny anslutning har 
tillkommit. Avsóttning har gjorts till fond fór kommande avveckling. Periodiseringsfond och 
óveravskrivningar har óterffirts. 

Reningsverkets funktion och milffipóverkan 
Verket var avstóngt ett drygt dygn heit utan bróddning vid installation av renstvótt. Den minskar 
móngden grovrks som tidigare fraktats bort med container. 
Verksamheten har kóketecknats av ovanligt stort inlóckage av oónskat vatten och problem med 
verkets drift. Bróddning har skett. Vid bróddning frón verket sker bara viss rening. 
Miljópóverkan sker i huvudsak genom utslópp av renat avloppsvatten i Nómdofjórden. Mónatliga 
provtagningar ska genomfóras i verket pó inkommande och utgóende avloppsvatten. Det renade 
avloppsvattnet klarar under 2019 inte de krav som finns i tillstóndet fór hógsta koncentration av 
nedbrytbara organiska órrinen och fosfor. I kraven ingór ocksó att bolaget ska genomfóra órliga 
provtagningar av vattnet i Nómdofjórden. Provtagningen har kompletterats med en provpunkt i 
Bjiirnćifjórden. Analys av proven visar ingen miljćpóverkan. 

Stor satsning kommer att góras fór att minska inlóckage och óterstólla reningsprocessen sa att 
godkónda vórden óterrós. 

Utveckling av fóretagets verksamhet, resultat och stMlning 

2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 
Belopp i kkr 
2015-12-31 

Nettoomsóttning 5 005 4 759 5 182 4 986 4 986 
Resultat efter finansiella poster -634,0 269,0 578,0 235,0 333,0 
Balansomslutning 8 151 9 091 10 490 11 256 11 930 
Sol id itet % 69,7 68,0 60,9 52,8 48,3 

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ)
556497-3948

Förvaltn i ngsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avtopps AB (publ), 556497-3948, med
säte på lngarö, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-b1 - 2}1g-12-3j.

1(e)

Allmänt om verksamheten
Bolaget ska till självkostnadspris rena avloppsvatten från fastigheter i det för bolaget fastställda
verksamhetsområdet inom Björnö och Långvik på lngarö, Värmdö kommun. Totalt finns 724
anslutningar.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.

49are
Agare till fastighet ansluten till bolagets nät äger samtliga aktier med en aktie per fastighet. Under året
har ett fyrtiotal fastigheter inom verksamhetsområdet bytt ägare.

Väsentliga händelser under året
Långvarigt samarbete med entreprenörer för teknik och drift har avslutats. Ny entreprenör har anlitats.
lnvestering har gjorts i renstvätt. Banklån, med inteckning ifastighet, har tagits. Ny anslutning har
tillkommit. Avsättning har gjorts till fond för kommande aweckling. periodisåringsiond och
överavskrivningar har återförts.

Reningsverkets funktion och miljöpåverkan
verket var avstängt ett drygt dygn helt utan bräddning vid installation av renstvätt. Den minskar
mängden grovräns som tidigare fraktats bort med container.
Verksamheten har kännetecknats av ovanligt stort inläckage av oönskat vatten och problem med
verkets drift. Bräddning har skett. Vid bräddning från verket sker bara viss rening.
Miljöpåverkan sker i huvudsak genom utsläpp av renat avloppsvatten i Nämdö[ården. Månatliga
provtagningar ska genomföras iverket på inkommande och utgående avloppsvatten. Det renaäe
avloppsvattnet klarar under 2019 inte de krav som finns i tillståndet för högsta koncentration av
nedbrytbara organiska ämnen och fosfor. I kraven ingår också att bolaget;ka genomföra årliga
provtagningar av vattnet i Nämdölärden. Provtagningen har kompletterats med en provpunkii
Björnöfjärden. Analys av proven visar ingen miljöpåverkan.

stor s€tsning kommer att göras för att minska inläckage och återställa reningsprocessen så att
godkända värden återfås.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Belopp i kkr
2015-12-31

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

12-31 2018- 16-12-31
4 986
235,O

11 256
52,8

5 005
-634,0
I 151

69,7

4 759
269,0
I 091

68,0

578,0
10 490

60,9

4 986
333,0

11930
48,3
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Eget kapital 
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Fritt eget 
Aktiekapiłal, Reservfond kapital 

Vid arets bPrjan 762 000 3 797 709 1 146 266 
Arets resultat -26 312 

Vid arets siut 762 000 3 797 709 1 119 954 

Fiirslag till disposition av fóretagets vii-1st eller fórlust 
Styrelsen fareslar att fritt eget kapital, kronor 1 119 954, disponeras enligt fdjande: 

Belopp i kr 
Balanseras i ny rakning 1 119 954 

Summa 1 119 954 

Vad betraffar resultat och stallning i avrigt hanvisas till efterfdjande resultat- och balansrakning med 
tillhdande noter. 

Huoo!?9.1;nn"'*' 
ovlopps AB (pubt)

Eget kapital

2(e)

Fitt eget
ReseMond

Arets resultat

Vid årets slut
_26 312

762 OOO s 297 709 I 11r r54

Förslag lill disposition av företagets vinst eller förlust
styrelsen föresrår att fritt eget kapitar, tron-or r r r s 95a, å[pån'åränrigt iorj"no",

ny
ikr

1 119 9s4Summa

Y,iriLTiT;:åT"ttat 
och stätrnins iövrist hänvisas ti, efterfötjande resutta! och batansräknins med
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Belopp i kr Not 2019-01-01- 
2019-12-31 

2018-01-01-
2018-12-31 

Nettoomsattning (Brukningsavgifter) 5 004 800 4 759 041 
Óvriga intakter 181 688 36 292 

5 186 488 4 795 333 

Riirelsens kostnader 
Tillsyns-, underhalls- och driftkostnader -3 888 986 -3 203 793 
Óvriga externa kostnader -478 680 -354 128 
Personalkostnader 2 -401 374 -404 174 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anlaggningstillgangar -1 021 678 -1 031 305 
Rórelseresultat -604 230 -198 067 

Resultat frn finansiella poster 
Ranteintakter och liknande resultatposter 1 009 1 559 
Rantekostnader och liknande resultatposter -30 703 -72 453 
Resultat efter finansiella poster -633 924 -268 961 

Bokslutsdispositioner 3 607 612 283 206 

Resultat fóre skatt -26 312 14 245 

Skatt pa arets resultat -4 415 

Arets resultat -26 312 9 830 

Bjuörnö-Långviks Avlopps AB (pubt) 3(e)

Resultaträkni
Belopp i kr Not 2019-01-01-

2019-12-31 201&12-31

Nettoomsättning (Brukningsavgifter)

Ovriga intäkter

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

Rörelseresultat

Resultat från finansiella Dostflr
Ränteintäkter och liknandå resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat före skaft

Skatt på årets resultat

Arets resultat

5 004 800
181 688

4 759 041
36 292

2

4 795 333

-3 203 793
-354 128
404 174

-1 031 305

5 186 488

-3 888 986
478 680
-401 374

-1 021 678
-604 230 -198 067

1 009
-30 703

1 s59
-72 453

3

-633 924

607 612

-268 961

283 206

-26 312 14 245

4 41s

-26 312 I 830
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Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGANGAR 

AnffiggningstillOngar 

Materiella anfdggningstilIgngar 
Pumpstationsbyggnader och mark 4 5 331 115 5 749 133 
Pumpstations- och reningsverksutrustning 5 1 593 699 617 761 
Maskiner och inventarier 6 69 368 

6 994 182 6 366 894 

Summa anffiggningstillgangar 6 994 182 6 366 894 

OmsMtningstillOngar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 259 513 13 905 
(»riga fordringar 240 826 275 828 
Fórutbetalda kostnader och upplupna intakter 322 095 313 981 

822 434 603 714 

Kassa och bank 334 380 2 120 664 

Summa omsaltningstillgangar 1 156 814 2 724 378 

SUMMA TILLGANGAR 8 150 996 9 091 272 

gul!?:.'å:"n"'*" ovlopps AB (pubt)

ikr

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

M ateri el I a a n I ä gg n i ng sti I tgä ngar
Pumpstationsbyggnader och mark
Pxmpstations- och reningsverksutrustning
Maskiner och inventarier

2019-12-31 2018-12-31

5 331 115
1 593 699

69 368

6 994 182 6 366 894

6 994 182 6 366 894

259 513 .t3 905
240826 275 828
322095 313 981

822434 603 714

334 380 2120 664

4(9)

Nof

4

6

5 749 133
617 761

Koftfristiga fordingar
Kundfordrinqar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1156814 2 724 378

8 150 996 I O91 272



BjOrnii-Ungviks Avlopps AB (publ) 
556497-3948 

Balansrkning 

5(9) 

Belopp ikr Not 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 762 000 762 000 
Reservfond 3 797 709 3 797 709 

4 559 709 4 559 709 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller fóriust 1 146 266 1 136 436 
Arets resuitat -26 312 9 830 

1 119 954 1 146 266 

Summa eget kapitel 5 679 663 5 705 975 

Obeskattade reserver 
Ackumulerade óveravskrivningar 468 220 
Periodiseringsfonder 139 392 

607 612 

AvsMtningar 
Ovriga avsattningar 600 000 300 000 

600 000 300 000 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 1 028 570 1 320 451 
Leverankirsskulder 652 787 413 786 
Skatteskulder 96 412 
Ovriga kortfristiga skulder 41 940 46 306 
Upplupna kostnader och fórutbetalda intakter 7 148 036 600 730 

1 871 333 2 477 685 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 150 996 9 091 272 

Bjömö-Långviks Avtopps AB (pubt)
556497-3948
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5(e)

Not 2019- 2018-12-31

762 000
3 797 709

4 559 709 4 559 709

1 136 436
I830

1 119 954 1 146 266

5 679 663 5 705 975

468 220
139 392

607 612

600 000 300 000

600 000 300 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
ReseMond

Frift eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Ärets resultat

762 000
3797 709

1 146 266
-26 312

Summa eget kapital

Oheskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsfonder

Avsättningat
Övriga avsättningar

Koftlristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 028 570
652 787

41 940
148 036

I 320 451
4't3 786

96 412
46 306

600 730

1 871 333 2477 685

8 150 996 I091 272
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i kr om inget annat anges. 

All~na redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprMats i enlighet med a rsredovisningslagen och Bokfbringsn ndens 
allmkina rad BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). 

115rderingsprinciper m m 
avsttningar och skulder har vkderats utifrAn anskaffningsvkden om inget annat anges 

nedan. 

Materiella anffiggningstillg'angar 
Materiella anI4gningstillOngar redovisas till anskaffningsvkde minskat med ackumulerade 
avskrivningar. I anskaffningsvkdet ingk fórutom inkópspriset aven utgifter som ar direkt h&yrdirliga till 
fijr\Mrvet. 

Utgifter fór nedmontering, bortforsling eller aterstallande av plats raknas inte in i anskaffningsvkdet fór 
en materiell anI4gningstillOng. I stallet redovisas en avs.ittning successivt dver tillgkigens 
nyttjandeperiod. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillOngskriteriet raknas in i tillOngens redovisade vkde. Utgifter 
fór lópande underMil och reparationer redovisas som kostnader nar de uppkommer. 

Avskrivningar 

Om tillampiigt. 
Avskrivning sker linjkt iiver tillOngens berknade nyttjandeperiod eftersom det aterspeglar den 
fibrvkitade fórbrukningen av tillOngens framtida ekonomiska fórdelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultatrkningen. 

AMggningstillgengar % per ar 
Materiella anI4gningstillOngar 
-Pumpstationsbyggnader 5 
-Pumpstations- och reningsverksutrustning 10 
-Maskiner och inventarier 20 

Bj6örnö-Långviks Avtopps AB (pubt)

Noter

-Pumpstationsbyggnader

-P!mpstations- och reningsverksutrustning
-Maskiner och inventarier

6(s)

Not 1 Redovisningsprinciper
tselopp i kr om inget annat anqes.

Al I m änna redovisningspri n ciper
Arsredovisningen har uDorättets iånlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
ailmänna råd BFNAR 2b12: 1 Ao,eooiisnintäh ii""i,åliäläJi;Xi".g txgl.

Värderingsprinciper m m

Ii!n"",i.*t 
avsåttningar och skurder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges

y.ateli ?il a a n I äg g n i n gsti t I gån g a r
Materierra anräggningsti[gångär redovisas ti, anskaffningsvärde minskat med ackumurerade

åHå'#"i"n"'' 
r anskaffninssvärder ingår rörutom inkööff;;i il; ,tsin"iiåÄ ;äiäiiiä"nrorrig" tirr

utgifter för nedmontering, bortforsling.eller återställande av plats räknas inte in i anskaffningsvärdet för

ililXfå'rl.ill.ttninsstllsåns. 
t ståret reoåvisåi'äi 

"".åtiiilö 
'.ij*"ssivr 

över tilgånsen!

Tillkommande utgifter

I:lf:ll:lo" utgifter som uppryller tillgångskriteriet räknas in i ti gångens redovisade värde. utoifter
Tor topande underhårr och reparationer-redövir"" 

"o'n 
tå.tn"å"iiiå', oä ,ppröi""i. 

v 'e'| ee v!y"!e,

Avskrivningar

Om tillämpligt.
Avskrivning sker liniärt över tilloångens b€räknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den

lä.iltåfttsJi:tHlfl$;"t"ina*"'s tramtioa åicinåiliJ[åioäL,. n".rrivninsenieiåiiåä som

% ar

5
10
20
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Not 2 AnstMida och personalkostnader 

Medelantalet anstalida 
2019-01-01- 
2019-12-31 

7(9) 

2018-01-01-
2018-12-31 

Medeltal anstallda 1 1 
Totalt 1 1 

Not 3 Bokslutsdispositioner 
2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31 

Fórandring avskrivning utiiver plan -468 220 -283 206 
Periodiseringsfond, arets aterfPring -139 392 
Summa -607 612 -283 206 

Not 4 Pumpstationsbyggnader och mark 
2019-12-31 2018-12-31 

Ackumulerade anskaffningsv,Jrden 
-Vid aretsbPrjan 13 680 327 13 680 327 
-Nyanskaffningar 214 219 
Vid arets siut 13 894 546 13 680 327 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid arets bórjan -7 931 194 -7 247 182 
-Arets avskrivning -632 237 -684 012 

Vid arets siut -8 563 431 -7 931 194 

Redovisat vkde vid arets siut 5 331 115 5 749 133 

Varav mark 1 1 

Not 5 Pumpstations- och reningsyerksutrustning 
2019-12-31 2018-12-31 

Ackumulerade anskaffnings rden 
-Vid arets bórjan 10 072 578 10 072 578 
-Nyanskaffningar 1 348 037 
Vid arets siut 11 420 615 10 072 578 
Ackumulerade avskrivningar 
-Vid arets bórjan -9 454 817 -9 107 524 
-Arets avskrivning -372 099 -347 293 

Vid arets siut -9 826 916 -9454817 

Redovisat vkde vid arets siut 1 593 699 617 761 

Bj-örnö+ångviks Avtopps AB (pubt)
556497-3948

Not 2 Anställda och personalkostnader

M ed el a nta I et a n stä t I d a

7(e)

2019-0141-
2019-12-31

2018-01-01-
2018-12-31

Medeltal

Totalt
anställda

Not 3 Bokslutsdispositioner
2019-01-01-
2019-12-31

2018-01-01-
2018-12-31

Periodiseringsfond, årets

Summa

Not 4 Pumpstationsbyggnader och mark

-139 392

-607 612 -283 206

-Vid årets början
-Nyanskaffningar

Vid årets slut

12-31

13 680 327
214 219

13 894 546

-7 93't 194
-pJz zJt

13 680 327

13 680 327

Ac k u m u I erade avs kriv n i ng ar
-Vid årets börian
-Arets avskrivning

Vid årets slut

-7 247 182
484 012

Redovisat värde vid årets slut

Varav mark

Not 5 Pumpstations- och reningsverksutrustning

-8 563 431 -7 931 194

5 331 115 5749133

11

2019-12-s1 201&12_31

-Vid årets början
-Nyanskaffningar

Vid årets slut
Acku m u le rade av skivn i n g ar
-Vid årets böqan
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

10 072 578
1 348 037

11 420 615

-9 454 817
-372 099

10 072 578

10 072 578

-9 107 524
-347 293

-9 826 916 -9 4s4 817

1 593 699 617 76'l
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Not 6 Maskiner och inventarier 
2019-12-31 

8(9) 

2018-12-31 
Ackumulerade anskaffrungsvarden 
-Vid ' rets bćirjan 391 173 391 173 
-Nyanskaffningar 86 709 

477 882 391 173 
Ackumulerade avskrivningar 
-Vid aretsbórjan -391 173 -391 173 
-Arets avskrivning -17 341 

-408 514 -391 173 

Redovisat v&xle vid arets siut 69 368 

Not 7 Upplupna kostnader och fórutbetalda intakter 
2019-12-31 2018-12-31 

Upplupet revisionsarvode 35 000 35 000 
Upplupna kostnader 90 800 287 970 
Avgiftsrabatter 245 760 
Fbrutbetalda intakter 22 236 32 000 
Summa 148 036 600 730 

Not 8 Stallda sakerheter och eventualffirpliktelser 

Sffillda sakerheter 
2019-12-31 2018-12-31 

Fastighetsinteckningar 1 600 000 
Summa stMlda sakerheter 1 600 000 

B-jörnö+ångviks Avtopps AB (pubt)
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Not 6 Maskiner och inventarier

8(e)

2019-12-31 201&12_31

-Vid årets början
-Nyanskaffningar

391 173
86 709

391 173

Ac ku m ule rade avskivn i ng a r
-Vid årets början
-Ärets avskrivning

477 882 391 173

-391 173-39't 173
-17 341

Redovisat värde vid årets slut

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

408 514 -391 173

59 368

Upplupna koslnader
Avgiffsrabatter
Förutbetalda intäKer
Summa

Not 8 Ståillda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

1 201&12-31

90 800 287 970
245 760

22236 32 000

148 036 600 730

2019-12-31 201&12_31

Fastighetsinteckningar

Summa ställda säkerheter
1 600 000

I 600 000
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I FINNHAMMARS 
AUKTORISERADE OCH GODKANDA REVISORER 

REVISIONSBERTTELSE 
Till bolagsstffinman i 
Bj(irnii-Langviks Avlopps Aktiebolag (publ) 
Org.nr. 556497-3948 

Rapport om arsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfórt cn revision av amredovisningen fórI3jOrno-Langviks Avlopps 
Aktiebolag (publ) fór ar 2019-01-01-2019-12-31. 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet mcd 
arsrcdovisningslagen och ger en i aha vasentliga avseenden rittvisande 
bild av BjOrnO-Langviks Avlopps Aktiebolag (publ):s finansiella stallning 
per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat fór ket enligt 
arsredovisningslagen. FOrvaltningsberattelsen ar fórenlig mcd arsredo-
visningens &riga delar. 

Vi tillstyrker (1k-fbi- att bolagsstamman faststaller resultatrakningen och 
balansrakningen. 

Grund fór uttalanden 

Vi har utfórt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vart ansvar cni igt dessa standardcr beskrivs 
narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i fOrhallande till 
BjOrnd-Langviks Avlopps Aktiebolag (publ) enligt god revisorssed i 
Svetige och har i Ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och 
andamalsenliga som grund fór vara uttalanden. 

Styrelsens och verkstbilande direktórens ansvar 

Det ar styrelsen och verkstallande direktóren som har ansvaret fór att 
ksredovisningen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
arsredovisningslagen. Styrelsen och verkstallande direktóren ansvarar 
ken fór den interna kontroli som de bedómer ar Midvandig fór att uppratta 
en arsredovisning som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, varc 
sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

Vid upprattandet av ksredovisningen ansvarar styrelsen ocli verkstallande 
direktóren fór bedOmningen av bolagets fónnaga att fortsatta 
verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillampligt, om fórhallanden som kan 
paverka fónnagan att fortsatta verksamheten och att anyanda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt dritt tillampas dock inte om 
styrelsen och verkstallande direktóren avser att likvidera bolaget, upphóra 
med verksamheten eller inte har nagot rcalistiskt altemativ till att góra 
Magot av detta. 

Revisorns ansvar 

Vart mal k att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida 
arsredovisrtingen som helhet inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en 
revisionsberattelse som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet k en 
hóg grad av sakerhet, men ar ingen garanti fór att cn revision som utfórs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en 
vasentlig felaktighet om en sadan frans. Felaktigheter kan uppsta pa grund 
av oegentligheter eller misstag ocli anses vara vasentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan fórvantas paverka de ekonomiska beslut som 
anvandare fattar med grund i arsredovisningcn. 

En ytterligare beskrivning av vart ansvar fór revisionen av arsredo-
visningen finns pa Revisominspektionens webbplats: 
www .revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documentsirev_dokirevis 
ors_ansvarpdf. Denna besktivning ar en del av revisionsberattelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fórfattningar 
Uttalanden 
UtOver var revision av arsredovisningen har vi aven utfórt cn revision av 
styrelsen ocli verkstallande direktkens fórvaltning fór Bjorno-Langviks 
Avlopps Aktiebolag (publ) fór ar 2019-01-01-2019-12-31 samt av 
fórslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller fórlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt fórslaget i 
fórvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamOter och verkstallande 
direktóren ansvarsfrihet fór rakenskapsaret. 

Grund fór uttalanden 

Vi har utfórt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar 
enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende 
i fórhallande till BjOrnO-Langviks Avlopps Aktiebolag (ptibl) enligt god 
revisorssed i Sverige och har i Ovrigt fullgjort vart yrkesctiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anscr att de revisionsbevis vi har inhamtat k tillrackliga och 
andamalsenliga som grond fór vara uttalanden. 

Styrelsens och verkstbliande direktbrens ansvar 

Det k styrelsen som har ansvaret fór fórslaget till dispositioner betraffande 
bolagets vinst eller fórlust. Vid fórslag till utdclning innefattar detta bland 
annat en bedónming av om utdelningen ar finsvarlig med hansyn till de 
krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker staller pa 
storlekcn av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
stallning i krigt. 

Styrelsen ansvarar fór bolagets organisation och fórvaltningen av bolagets 
angelagenbeter. Detta innefattar bland annat att fortlOpande bedóma 
bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation k 
utfonnad sa att bokfóringen, medelsfórvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelagenheter i Ovrigt kontrolleras pa ett betryggande salt. 
Den verkstallande direktóren ska skina den lOpande fórvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de atgarder som 
k nOdvandiga fór att bolagets bokfóring ska fullgOras i overensstammelse 
med lag och fór att medelshirvaltningen ska skótas pa ett betryggande satt. 

Revisorns ansvar 

Vart mal betraffande revisionen av fórvaltningen, och danned vart 
uttalandc om ansvarsfrihet, k att inhamta revisionsbevis fór att mcd cn 
rirnlig grad av sakerhet Manna bedóma om nagon styreiseledamot och 
verkstallande direktóren i Magot vasentligt avseende: 

• fóretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon fórsummelse som 
kan fóranleda ersattningsskyldighet mot bolaget 

• pa nagot annat salt handlat i strid mcd aktiebolagslagen, arsredovisnings-
lagen eller bolagsordningen. 

Vart mai betratTande revisionen av fórslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller fórlust, och darmed van uttalande om detta, ar att med rimlig 
grad av sakerhet bedóma om fórslaget ar fórenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig sakerhet ar en bóg grad av sakerhet, men ingen garanti fór att cn 
revision som utfórs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptacka atgarder eller fórsummelser som kan fóranleda ersattnings-
skyldighet mot bolaget, elier att ett fórslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller fórlust inte ar fOrenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vart ansvar fór revisionen av fórvaltningen 
finns pa Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documentsirev_dok/revis 
ors_ansvar.pdf. Denna beskrivning ar en dcl av revisionsberattelsen. 

Upplands Vasby 2020-02- 4' 

scar Westerlund 
Auktoriserad revisor 

,71,41,7,7 
Mikael Larsson 

Godkand revisor 

FIN N HAM MARS
AUKTOR SERADE OCH GODKÄNDA REVISORER

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstiimman i
Björnö-Långviks Avlopps Aktiebolag (publ)
Org.rv. 556497-3948

Rspport om årsr€dovisningen

Uttålanden

Vi har utfijt en revision av årsredovisningen fiir Bjömö-L:lngvil6 Avlopps
Akiebolag (publ) ft;r år 2019-01 4l-1019-12-31.

i er ighet med
och ger en i alla avseerder råftvisande

bild av Bjömö-Litngviks Avlopps Akiebolag (publ):s firansiella stiillning
per den 3l december 2019 och av dess finansiella rcsultat fiir året enligt
åNredovisningslagen. Förvaltningsbedttelsen är fiiranlig lrred å$redo-
visningens övriga delar.

Vi tillsty*er diirf& att bolagsstämnan fastst?iller r€sultaträkningen och
balansr?ikningen.

Grund ftir uttrlånden

Vi har utfiirt revisionen er igt Intomational Ståndards on Auditing (lSA)
och god rcvisionssed i Svedge. Vårt ansvar enligt desså standarder beskivs
nälmarc i avsnittet Revisoms ans\'ar. Vi år oberoende i fitrldillande til
Bjömö-Lilngviks Avlopps Akiebolag (publ) edigt god rcvisoNsed i
Sverige och har i övdgt fullgtort vårt yrk€setiska ansvar enligt dessa kråv.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhäimtåt fu tillräckliga och
ändamålseriliga sollr grund fdr vå€ uttalanden.

Styrclsens och v€rkstiillande dir€ktörens ansvar

Det är styrelsen och v€rkställande direkörcn som har ansvarct fijr aff
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styl€lsen och verkstiillande direkttjren ansvamr
även fitr den intema kontroll som de bedömer är nödvändig fijr att uppdtta
en årsrcdovisning som inte innehåller några väsentliga felakigheter, varc
sig dessa beror på oegentliglet€r eller misstag.

Vid uppdttåndet av åNredovisningen ansvarar styrclson och velkstiillande
dil€ktören {itr bedömingen av bolagets fttnnåga att fortsätta
verkamheten. De upplysef när så är tillämpliet, om fitrhållanderr som kan
påverla fiinnagan att fofisätta verksarnheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsaft drift tillämpas dock inte om
styrelserl och verkställande direktdrcn avser att likvidera bolaget, upphöra
med velksamheten eller inte har något r€alistisk altemativ till att göm
nagot av detta.

Revisorns ansvar

Vårt må.I är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller någla väsentliga f€lakigheter,
vare sig dessa beror på oegendigheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som imehåller våa uttaland€n. Rimlig siikefiet är en
hög gr_ad av siikefiet, men är ingen gamnti fijr att en revision som utlitrs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid konnner att upptzicka en
väsendig felaktighet om en sådan fiIms. Felakigh€ter kan uppstå på grund
av o€gendigheter eller misstag och ans€s vam väsendiga om de enskilt eller
tillsammans drnligen kan fijrväntas påverka de ekonomiska beslut som
anvihdare fattar med grund i åNledovisningen.

En ytt€rligare beskrivning av vårt amvar fiir rcvisionen av ålslrdo-
visningen firms på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisonirspektionen.sdm/slmwdocument/documentvrcv dok/rcvis
ors_ansvar.pdf. Denna beskivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra kIav enligt lagår och sndrr ftlrfåttningar
Uttalanden
Utöver vår revision av åsredovisningen bar vi äv€n utfiift en revision av
styrclsen och v€rkstiillande dirckörcns fii$altning fi;r Bjömö-Långviks
Avlopps Aktiebolag (publ) fttr år 2019-01-01-2019-12-31 samt av
fijnlaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller lijrlust.

Vi tillstyrker att bolagsstiimman disponerar vinsten enligt liirslaget i
fii altningsberättelsen och beviljar styrclsens ledamöter och ve*st?illanale
direktören ansva.sfrihet ft ir riikenskåpsåret.

Grutrd ftir utt{landen

Vi har utftirt r€visionen enligt god rcvisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskivs närmare i avsniftet Ä?yrrorns ansvar. Vi är oberoende
i iödEllande till Bjömö-Lilngviks Avlopps Akiebolag (publ) enligt god
ttvisocsed i Sverige och har i övrigt fullgiort vål.t yrkesetiska ansvar enligt
dessa kfav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har iniämtat är tilhäckliga och
änalåmålsenliga som glrlnd ftir våra uttalande[

Styrelsens och verkst{llånde direktörens ansvsr

Det är styrclsen som har ansvaret ör fij$laget till dispositioDer behiiffande
bolagets vinst eller fti ust. Vid lörslag till utdelning imefatrar detta btand
armat en bedömning av om utdelningen är fiirsvarlig med häns),n till de
kmv som bolagets verksanihetsart, omfattrring och risker ställer på
storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
stiillning i övrigt.

Styr€lsen ansvarä fiir bolagets olganisation och fiirvaltningen av bolagets
angelägenleter. Detta inneåtlar bland annat att fotlöpande bedöma
bolagets ekonomiskå situation och att tillse att bolågets otganisation är
utformad så att bokfitringen, medelsfiiwaltningen och bolagets
ekonomiska angelägerheter i övrigt kontrolleras på ett behyggande sätt.
Den verkstiilla.de direktören ska skiita den löpande fiirvaltningen enligt
styrcls€ns riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvåindiga fi'I att bolagets bokfitring ska fullgöras i övercnsslåmmelse
m€d lag och ftjr att medelsldryaltningen ska skötas på ett belyggande sätt.

Revisorns snsvrr

Vårt rnål beträffande rcvisionen av fiirvaltningen, och diilmed vårt
uttålånde om ansvarstihet, är att inhämta rcvisionsbevis ftir att med en
dmlig gmd av siikerhet kurma bedöna om någon styrelseledamot och
ve*ställande dircktiire[ i något väsentligt avseende:

. ftirctagit någon åtgärd eller giort sig skyldig till någon fiiNummelse som
kan fitmnl€da ersättningsskyldighet mot bolaget

. på något annat sätt handlat i strid med akiebolagslagen, åNredovisnings-
lagen eller bolagsordningen.

Vårt mä beträffande rcvisionen av fdNlaget till dispositioner av bolagets
vinst eller fj ust, och diirm€d våt uttalande om detta, är att med rimlig
gmd av säkerhet bedöma om fii$laget är fitrcnligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av s?ikerha, men ing€n garanti ftjr aft en
rcvision som utfijrs eriigt god revisionss€d i Svedge alltid kommd att
upptäcka åtgäder eller fiirsummelser som kån fiimnleda e$ättnings-
skyldighet mot bolaget, eller att ett fiirclag till dispositioner av bolagets
vinst €ller litrlust inte är fdrenligt med akiebolagslagen.

En yfterligare beskdvning av vårt amvar fiir rcvisionon av {iiNaltningen
finns på Revisoninspektionens webbplats:
www,lrvisorsinspektionen.se/fi /showdocument/documents/rcv doldrcvis
or-ansvarpdf. Denrn beskivning är en del av rcvisionsberätte-lsen.
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Auktorisemd revisor
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Godkänd revisor


