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Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska
kronor, SEK.

Information om verksamheten
Bolaget har sin verksamhet inom Lycksele kommun
för att bedriva vattenförsörjning, rening av avloppsvatten samt kommunal avfallshantering.
Företaget har sitt säte i Lycksele.
VD:s kommentarer
Lycksele Avfall och Vatten AB har under året
jobbat med många nya olika frågor, framför allt
administrativt, eftersom verksamheterna övertogs
från Lycksele kommun 2017-01-01. Ute i verksam
heterna har förändringen inte varit så stor utan det
har fungerat bra. Bolaget står inför en förändring av
avloppsreningsverket i Lycksele, eftersom det inte
uppfyller EU:s avloppsdirektiv, vilket innebär att ett
nytt reningssteg måste byggas. Även de mindre
avloppsanläggningarna måste förbättras för att uppfylla gällande och framtida krav. Planeringen idag
sträcker sig till 2022 inom VA.
Bolaget arbetar dagligen med att leverera resurser
som vi måste ta hand om. Vi tar emot det som blir
över eller inte behövs och gör något användbart av
det igen, och igen. Kretsloppet finns alltid med oss.

Vi måste leva som vi lär och gå längst fram i ledet.
Det vi gör bra idag ska vi också göra bra imorgon.
Men bra räcker inte vi ska också bli bättre än vad 
vi är idag.
Inom VA så ska vi reinvestera de ledningar och anläggningar som behöver åtgärder nu. Vi gör det för
att lämna över något bra till nästa generation som
ska ta över och driva arbetet vidare för en lång tid
framöver.
Avfall ska utvecklas med modernare insamling, kanske tillsammans med andra kommuner, om intresse
finns, och om det visar sig var ett bra system för
medborgarna i Lycksele kommun. Lycksele Avfall
och Vatten AB ska framöver vara någon som sam
arbetar och hjälper andra kommuner i regionen.
Thomas Grenbäck, VD

Foto: Egna bilder. Layout och tryck: Nya Tryckeriet 2018.
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Affärsidé

Ägardirektiv

Framtidsöversikt

Lycksele Avfall och Vatten AB tar ansvar för kommunens frågor inom VA och avfallsverksamheten på ett
sådant sätt att vi inger förtroende hos våra kunder
och ägare.

Lycksele Stadshus har överlämnat ett ägardirektiv för
bolaget med datum 2016-11-29 för 2017.
Bolaget har under året utifrån dessa direktiv bedrivit
verksamheten.

VA verksamheten har utmaningar i förnyelse och
investeringar under lång tid framöver eftersom ledningsnätet i hela kommunen är ålderstiget. Större
slamavskiljare ska förnyas och där är en tidsplan
framtagen fram till 2022.

Vision

Verksamhet under räkenskapsåret

Bolaget ska underhålla och förnya ledningsnätet för
att överlämna väl fungerande anläggningar till nästa
generation. Avfallshanteringen ska uppfylla de bestämmelser som ställs i miljöbalken. Bolaget skall
också följa likställighets- och självkostnadsprincipen.

Vattenkvaliteten är den som prioriteras högt eftersom
det är ett viktigt livsmedel.

Dessutom tillkommer centrala reningsverket i Lyck
sele som skall förändras med ett nytt reningssteg.
Rusksele reningsverk skall också byggas om till 2022.

Måluppfyllelse
Bolagets mål är att leverera ett
dricksvatten av hög kvalitet till
anslutna abonnenter samt att
rena det inkommande avloppsvattnet enligt gällande krav. Bolaget ska även se till att avfallshanteringen sker på det bästa sätt
för miljön och ekonomin.

Ägarförhållande
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Lycksele Stadshus AB, org. nr 556740-6607, vilket i sin tur ägs av
Lycksele kommun.
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Bolaget har uppnått målet att renovera minst 1 000
meter/år av ledningsnätet och målet är att fortsätta i samma anda.
Byn Lyckan är numera ansluten till
samma nät som Lycksele tätort när
det gäller vatten och avlopp. Vattenverket i Lyckan har nu upphört.
Avfallsverksamheten drivs för att
bli så effektiv som möjligt. Antalet underjordsbehållare har växt
i Lycksele och antalet är nu uppe
i 27 st, vilket är ovanligt i en kommun i Lyckseles storlek. Underjordsbehållarna är inget som bolaget
finansierar.
Returträ i flisad form har tidigare varit en liten
inkomstkälla när det har levererats till olika värmeanläggningar. Under 2017 har det kostat stora summor
för att få materialet levererat.
Det flisade materialet kan inte lagras i för stora volymer eftersom det då överstiger mängden lagrat avfall
i tillståndet.

Avfalls insamlingen skall utredas om det eventuell
skall bli en förändring för att uppnå bättre sortering
och mindre avfall till förbränning. Intresse finns även
från närliggande kommuner att titta på en
gemensamhetslösning om det är möjligt.

Miljöpåverkan
Lycksele Centrala reningsverk
har ett tillstånd för att ta emot
och behandla avloppsvatten
motsvarande 683 kg syreförbrukande ämnen (BOD7) per dygn,
motsvarande 9 750 personekvavilenter (p e), räknat som årsmedelvärde. Dimensionerande flöde är
(Qdim) är 320 m3/h. Från 2012 får
resthalten fosfor i det behandlade avloppsvattnet inte överstiga 0,3 mg totalfosfor
per liter, beräknat som medelvärde för kalenderkvartal. Tillståndsbeteckning är 551-6488-2010. Under
2017 har det framkommit att flertalet reningsverk i

Sverige inte uppfyller EU:s Avloppsdirektiv. Av den
anledningen så är Samrådsunderlag inlämnat för
ansökan om ett nytt tillstånd. Miljörapport inlämnas
årligen senast 31/3.
Lycksele ÅVC har ett tillstånd med stöd av 9 kap. 6
§ och 8 § miljöbalken för mellanlagring av avfall och
drift av inert avfall (se nedan) på fastigheten Lycksele
8:88. Ärendebeteckning 551-8517-2005. Tillståndet
gäller deponering av maximalt 10 000 ton per år av
inert material, sortering av maximalt 20 000 ton per
år, fragmentering eller annan bearbetning av maximalt
10 000 ton per år, mellanlagring av maximalt 10 000
ton per tillfälle, biologisk behandling genom kompostering av maximalt 10 000 ton avfall per år samt
mellanlagring av farligt avfall upp till en mängd
av maximalt 2 000 ton per år. Miljörapport
inlämnas årligen senast 31/3.
Inert material är sådant som inte förändras fysikaliskt, kemiskt eller biologiskt
under lagring. Det betyder att inert
avfall varken löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller kemiskt på
något sätt. Dessa stabila material
bryts heller inte ned biologiskt eller
inverkar på andra material som de
kommer i kontakt med på ett sätt
som kan orsaka skador på miljön eller
människors hälsa.
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Ekonomi

Flerårsöversikt
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Antal anställda (st)

Not
2016-08-31
		-2017-12-31
		
(17 månader)

2017
33 889
648
45 756
13
neg
neg
18

Nettoomsättning		33 889 190
Övriga rörelseintäkter		
69 128
		33 958 318

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

0
1 000 000

0

0

0
1 000 000
5 052 278
-27 818
6 024 460

5 052 278
1 000 000

5 052 278

-27 818
-27 818

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		
Personalkostnader
2
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar		
		
Rörelseresultat

-22 682 735
-10 122 272

-1 728 625
-34 533 632
-575 314

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
9 659
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-82 163
		-72 504
Resultat efter finansiella poster		
-647 818

balanserad vinst
årets förlust

Bokslutsdispositioner
3
Resultat före skatt		

620 000
-27 818

Årets resultat		

-27 818

Förslag till vinstdisposition

disponeras så att
till aktieägare utdelas
(0,483 kronor per aktie)
i ny räkning överföres

5 052 278
-27 818
5 024 460

Resultaträkning

483 000
4 541 460
5 024 460

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.
Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Balansräkning
Not

Balansräkning
Not

2017-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
4
10 646 070
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5
15 330 469
Inventarier, verktyg och installationer
6
2 243 378
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 7
1 193 034
		29 412 951
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
8
44 507
		
44 507
Summa anläggningstillgångar
29 457 458
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		2 067 232
Fordringar hos koncernföretag
620 000
Övriga fordringar		
702 312
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter		
279 256
		
3 668 800

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
1 000 000
		1 000 000
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
5 052 278
Årets resultat
-27 818
		5 024 460
Summa eget kapital
6 024 460
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
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1 350 000
1 350 000

10
17 000 000
17 000 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

16 332 936
21 382 001

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

45 756 461

4 671 906
377 159

Kassa och bank		12 630 203
Summa omsättningstillgångar
16 299 003
SUMMA TILLGÅNGAR

8

45 756 461
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella
nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Materiella anläggningstillgångar
Följande avskrivningstider tillämpas:
Industribyggnader
Stomme
Tak och fasad
Elektricitet
Värme, ventilation
Automation
Anpassning

60 år
50 år
30 år
20 år
15 år
10 år

Markanläggningar

20 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar
VA-ledningar
Maskiner
Pumpar
Rörgalleri

75 år
15 år
15 år
20 år

Inventarier, verktyg och installationer
Maskininventarier
Fordon
Inventarier

15 år
10 år
10 år

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när
komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt
olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.
Finansiella instrument
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag
för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Inkomstskatter
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns legala eller informella förpliktelser som är hänförlig 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.
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
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Sven Roosqvist

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Lisbeth Aronsson

Jonas Bäckström

Ingrid Ölmebäck

Thomas Grenbäck

Ordförande

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital.
Not 2 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda

2016-08-31–2017-12-31
18

Not 3 Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag

2016-08-31–-2017-12-31
620 000
620 000

Not 4 Byggnader och mark
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2017-12-31
11 322 997
11 322 997
-676 927
-676 927
10 646 070

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2017-12-31
15 709 066
15 709 066
-378 597
-378 597
15 330 469

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2017-12-31
2 916 479
2 916 479
-673 101
-673 101
2 243 378

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningar
Under året nedlagda kostnader

Lycksele 2018-03-07

2017-12-31
1 193 034
1 193 034

Not 8 Andra långfristiga fordringar
Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

2017-12-31
44 507
44 507
44 507

Not 9 Övriga avsättningar
Återställningsreserv ny deponi

2017-12-31
1 350 000
1 350 000

Not 10 Långfristiga skulder
Skulder som ska betalas senare än fem år
efter balansdagen

2017-12-31
17 000 000
17 000 000

Jan-Åke Westman

		

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03-28
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Färnstrand
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Lycksele Avfall och Vatten AB, org.nr 559074-3786

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lycksele Avfall och Vatten AB för
år 31 augusti 2016 till 31 december 2017.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lycksele Avfall
och Vatten ABs finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat 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 Lycksele Avfall och Vatten
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 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 på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av 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 på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns
på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för Lycksele Avfall och Vatten AB för år
31 augusti 2016 till 31 december 2017 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
Lycksele Avfall och Vatten 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 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. 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 eller verkställande direktören i något
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Lycksele den 28 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Färnstrand
Auktoriserad revisor
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