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FörvaltningsberätteIse

Allmänt  om verksamheten

Vakin  (Vatten och Avfallskompetens  i Norr  AB) ägs till 95 procent  av Llmeva  (Umeå  Vatten  och Avfall  AB) och
till 5 procent  av Vinva  (Vindeln  Vatten  och Avfall  AB). De bolagen  är i sin tur helägda  av respektive  kommun.
Vakins  åtagande  mot respektive  ägare  preciseras  närmare  i avtal.

Ändamålet  med  Vakins  verksamhet  är att, på ett effektivt  sätt, långsiktigt  ansvara  för  driff, underhåll  och

genomförande  av investeringar  i delägarnas  allmänna  va-anläggningar  och åta sig kommunens  ansvar  för

avfallshantering.  De lagar  som främst  styr  Vakins  verksamhet  är kommunallagen,  lagen om allmänna
vattentjänster  och miljöbalken.

Ovanstående  innefattar  produktion  och distribution  av dricksvatten  samt  avledning  och omhändertagande  av

avloppsvatten,  samt  drift och underhåll  av anläggningar  som ingår  i den allmänna  va-anläggningen.  Detsamma

gäller  för insamling  av hushållsavfall  och därmed  jämförligt  avfall  samt  driff och underhåll  av anläggningar  inom
kommunens  ansvar  för detta.

Vakin  hanterar  även administration,  ekonomi,  marknadsföring  och kundservice  i sin verksamhet.

Utveckling  av företagets  verksamhet,  resultat  och  ställning

Ekonomisk  översikt

Nettoomsättning

Rörelseresultat

Rörelsemarginal  %

Resultat  efter  finansiella  poster

Balansomslutning

Antal  anställda

Soliditet  %

Definitioner:  se not 20

2019

151 303

622

0,4%

503

26 706

155

1 5%

2018

141939

313

0 ,2'!'o

1 99

26 554

151

'15%

2017

125746

239

0,2%

1 23

28 556

137

14%

2016

109 896

191

012%

110

21 732

121

1 8%

Väsentliga  händelser  under  räkenskapsåret

Antalet  medarbetare  på Vakin  har ökat  från 151 till 155 personer  under  året. Bland annat  har IT organiserats  i
en egen avdelning  där en särskild  IT-chef  har rekryterats.  Satsningen  på IT är ett led i att genom  ökad

digitalisering  bli effektivare  och kunna  ge ett bättre  stöd till övriga  kommuner  i regionen.  När det gäller

rekrytering  finns  många  kvalificerade  sökande  till administrativa  befattningar  samt  drifts-  och

ingenjörsbefattningar  inom avfail  och miljö. Däremot  finns  det vissa  svårigheter  att få kvalificerade  sökanden  till
driftspersonal  inom vatten  och avlopp  samt  ingenjörer  inom VA-sektorn.

Vakin:s  utbildnings-  och konferensverksamhet  bedrivs  inom "Vision  VA" där 774 personer  deltagit  under
perioden  mars  till och med november  2019, varav  cirka  400 har varit  externa  kunder.

För några  år sedan  blev  Vakin  utsedd  av FN (UN environment,  CCAC)  till mentororganisation  i Världen  utifrån

de goda resultat  som uppnåtts  i samband  internationellt  arbete.  Under  våren  besökte  FN:s sändebud  samt

representanter  från ett antal länder  Vakin.  FN uppdrog  till vd att besöka  Brasiliens  parlament  (juni 2019)  där vd
samt  den svenska  ambassadören  redogjorde  för svensk  avfallshantering.

Nordiska  ministerrådet  samordnar  kunskapsexport  till Sydamerika  och Vakin  har bjudits  in till att medverka
som ett av Nordens  goda  exempel  på kompetens  inom integrerade  miljösystem.
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Förväntad  framtida  utveckling

Under  2019  har  arbetet med  att analysera  och ta fram  beslutsunderlag  för  en eventuell  samverkan  med

Nordmalings  kommun  påbörjats.  Beslut  om en eventuell  samverkan  kommer  sedan  rattas  av

kommunfullmäktige  i Nordmaling,  Vindeln  och Umeå  under  andra  kvartalet  2020.

Arbetet med införande av arbetssätt enligt ISO 55001 Asset management (Strategisk tiIIgångsförvaItning)  har

påbö2ats. Målet är att det ska vara infört inom fem år.

Icke-finansiella  upplysningar

En ny modell  för  styrning  av verksamheten  har  tagits  fram  och beslutats  under  2019.  Modellen  utgår  från
målen  i Agenda  2030  där  fokus  är främst  på:

aMål 6 Rent  vatten  och sanitet

aMål 1l Hållbara  städer  och  samhällen

aMål 12 Hållbar  konsumtion

aMål 17 Genomförande  och globalt  partnerskap

Utifrån  de fyra  utpekade  målen  görs  en riskanalys  som  mynnar  ut i övergripande  boiagsmål,  strategier  och

mätbara  mål  för  verksamheterna  inom  Vakin.  Målen  följs  sedan  upp  tertialvis  med  avstämning  vid vd-dialoger
och styrelsemöten.

Tillstånds-  eller  anmälningspliktig  verksamhet  enligt  miljöbalken

Vakin  bedriver,  på uppdrag  av Umeva  och Vinva,  anmälningspliktig  och tillståndspliktig  verksamhet  enligt

miljöbalken.  Vakin  har  tillstånd  för  att pumpa  upp grundvatten  till dricksvattenverk.  Vidare  är

återvinningscentraIer  och avloppsreningsverk  antingen  tillstånds-  eller  anmälningspliktiga  beroende  på storlek

på verk  och vad som  lagras  på respektive  återvinningscentral.

Förslag  till  disposition  av företagets  vinst  eller  förlust

Styrelsen  föreslår  att fritt  eget  kapital,  0 kronor,  disponeras  enligt  följande:

Balanseras  i ny räkning

Summa

Vad  beträffar  resultat  och ställning  i övrigt,  hänvisas  till efterföljande  resultat-  och balansräkning,

kassaflödesanalys,  rapport  över  eget  kapital  med  tillhörande  noter.
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Resultaträkning

BeloppiTkr

Nettoomsättning

Aktiverat  arbete  för  egen  räkning

Övriga  rörelseintäkter

Röre/sens  kostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Av-  och nedskrivningar  av materiella  och immateriella
anIäggningstiIIgångar

Övriga  rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiefla  poster

Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Resultat  före  skatt

Skatt  på årets  resultat

Årets  resultat

Not
2019

2

151 303

18

2 334

153  655

-45161

-1 04 784

5

-3 087

o

622

6

7

-119

503

503

- 503

o

2018

141939

1 899

143838

-41 616

-99  643

-2 266

313

- a114

199

199

-199

o
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Balansräkning

Belopp  iTkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar

Koncessioner,  patent,  licenser,  varumärken

samt  liknande  rättigheter

Förskott  avseende  immateriella  anIäggningstiIIgångar

Materiella  anläggningsti1lgångar

Inventarier,  verktyg  och  installationer

Pågående  nyanläggningar  och  förskott

avseende  materiella  anläggningstiIlgångar

Summa  anIäggningstiIlgångar

0msättningstillgångar

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Fordringar  hos  koncernföretag

Aktuell  skattefordran

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Kassa  och  bank

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstilIgångar

SuMMA  TILLGÅNGAR

Not 20i9-12-31

4 244

143

4 387

10 4 436

1l 812

5 249

9 635

12

1 388

11212

2 202

1

2 268

17 071

17  071

26 706

2018Å2-3-l

5 386

34

5 420

2 405

239

2 644

8 064

605

14879

2 013

2

991

18  490

18  490

26 554
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Balansräkning

BeloppiTkr

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet eget kaprtal

Aktiekapital  (1 000 aktier)

Fritt  eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Långföstiga  skulder

Skulder  till koncernföretag

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skulder  till koncernföretag

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

Not 2019-12-31

14

4 000

4 000

o

o

o

4 000

15 1 367

1 367

16

5 954

931

3 786

10 667

21 339

2018-12-31

4 000

4 000

o

o

o

4 000

422

422

7 59"1

827

3 489

10 225

22132

SUMMA  EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER 26 706 26 554
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Rapport  över  förändrinqar  i eqet  kapital

2018-12-31  Bundetegetkapital

Aktiekapital

Ingående  balans

Årets  resultat

Vid årets  utgång

4 000

4 000

2019-12-31  Bundetegetkapital

Aktiekapital

Ingående  balans

Årets  resultat

4 000

Fritt  eget  kapital

Bal.res.  Summa  eget

inkl  årets  kapital

resultat

o 4 000

o 4 000

Fritt  eget  kapital

Bal.res.  Summa  eget

inkl  årets  kapital

resultat

o 4 000

Vid årets  utgång 4 000 o 4 000
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Kassaflödesanalys

Belopp  i Tkr

Den  löpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster

Justering  för  poster  som  inte  ingår  i kassaflödet

Betald  inkomstskatt

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  före

förändringar  av rörelsekapital

Förändringarirörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+)  av rörelsefordringar

Ökning(+)/Minskning(-)  av rörelseskulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv  av materiella  anIäggningstilIgångar

Avyttring  av materiella  anläggningstiIIgångar

Förvärv  av immateriella  anIäggningstilIgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna  lån

Amortering  av  lån

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Årets  kassaflöde

Likvida  medel  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut

2019

503

2 933

3 436

-692

2744

1 609

-793

3 559

- 3 770

155

- 889

- 4 504

945

945

o

o

o

2018

199

2171

2 370

-446

1 924

3 069

1 092

6 085

-1 650

95

-1 435

-2 990

-3 094

-3 094

o

o
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Noter

BeloppiTkr  om inget  annat  anges

Not  1 Redovisningsprinciper

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

Redovisningsprinciperna  är oförändrade  jämfört  med  tidigare  år.

Tillgångar,  avsättningar  och skulder  har  värderats  till anskaffningsvärden  om inget  annat  anges
nedan.

Immateriella  tillgångar

Övriga  immateriella  anläggningstillgångar

Övriga  immateriella  anIäggningstiIIgångar  som  förvärvats  är redovisade  till anskaffningsvärde
minskat  med  ackumulerade  avskrivningar  och nedskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivning  sker  linjärt  över  tillgångens  beräknade  nyttjandeperiod.  Avskrivningen  redovisas  som
kostnad  i resultaträkningen.

Förvärvade  immateriella  tillgångar

Dataprogram
Nyttjandeperiod

3-5 år

Materiella  anläggningstillgångar

Materiella  anIäggningstilIgångar  redovisas  till anskaffningsvärde  minskat  med  ackumulerade
avskrivningar  och nedskrivningar.  I anskaffningsvärdet  ingår  förutom  inköpspriset  även  utgifter  som  är
direkt  hänförliga  till förvärvet.

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

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

Inventarier,  verktyg  och installationer
Nyttjandeperiod

3-8 år

Leasing

Leasetagare

Alla  leasingavtal  redovisas  som operationella  leasingavtal.

Operationella  leasingavtal

Leasingavgifterna  enligt  operationella  leasingavtal,  inklusive  förhöjd  förstagångshyra  men
exklusive  utgifter  för  tjänster  som försäkring  och underhåll,  redovisas  som  kostnad  linjärt  över
leasingperioden.
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Ersättningar  till  anställda

Ersättningar  till anställda  avser  alla former  av ersättningar  som bolaget  lämnar  till de anställda.
Kortfristiga  ersättningar  utgörs  av bland  annat  löner, betald  semester,  betald  frånvaro,  bonus  och
ersättning  efter  avslutad  anställning  (pension).  Koföristiga  ersättningar  redovisas  som en kostnad
och en skuld  då det finns  en legal eller  informell  förpliktelse  att betala  ut en ersättning  till följd  av
en tidigare  inträffad  händelse  och en tillförlitlig  uppskattning  av beloppet  kan göras.

Skatt

Skatt  på årets  resultat  i resultaträkningen  består  av aktuell  skatt  och uppskjuten  skatt.  Aktuell
skatt  är inkomstskatt  för innevarande  räkenskapsår  som avser  årets  skattepliktiga  resultat  och
den del av tidigare  räkenskapsårs  inkomstskatt  som ännu inte har redovisats.  Uppskjuten  skatt
är inkomstskatt  för  skattepliktigt  resultat  avseende  framtida  räkenskapsår  till följd av tidigare
transaktioner  eller händelser.

Uppskjuten  skatteskuld  redovisas  för alla skattepliktiga  temporära  skillnader,  dock  särredovisas
inte uppskjuten  skatt  hänförlig  till obeskattade  reserver  eftersom  obeskattade  reserver  redovisas
som en egen post i balansräkningen.  Uppskjuten  skattefordran  redovisas  för  avdragsgilla

temporära  skillnader  och för möjigheten  att i framtiden  använda  skattemässiga  underskottsavdrag.
Värderingen  baseras  på hur det redovisade  värdet  för motsvarande  tillgång  eller  skuld  förväntas
återvinnas  respektive  regleras.  Beloppen  baseras  på de skattesatser  och skatteregler  som är
beslutade  per  balansdagen  och har inte nuvärdeberäknats.

Intäkter

Det inflöde  av ekonomiska  fördelar  som företaget  erhållit  eller  kommer  att erhålla  för egen räkning
redovisas  som intäkt. Intäkter  värderas  till verkliga  värdet  av det som erhållits  eller  kommer  att
erhållas,  med avdrag  för rabatter.

Not  2 Övriga  rörelseintäkter

Delfinansiering  VA-utredning

Statliga  bidrag

EU-bidrag
Övriga  bidrag

Kostnadsersättning  internationellt  utveckIingssamarbete
Realisationsvinster
UtbiIdningsverksamhet

Övrigt

2019

466

258
6

350
155

445

654

2 334

2018

739

538

329
95

198

1 899
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Not  3

Ernst  & Young  AB
Revisionsuppdrag
Andra  uppdrag

Arvode  och  kostnadsersättning  till  revisorer

2019 2018

Deloitte  AB
Revisionsuppdrag  -

Skatterådgivning  10

Med revisionsuppdrag  avses  lagstadgad  revision  av årsredovisningen  och bokföringen  samt
styrelsens  och verkställande  direktörens  förvaltning  samt  revision  och annan  granskning  utförd  i
enlighet  med överenskommelse  eller avtal.

Detta  inkluderar  övriga  arbetsuppgifter  som det ankommer  på bolagets  revisor  att utföra  samt
rådgivning  eller  annat  biträde  som föranleds  av iakttagelser  vid sådan  granskning  eller
genomförandet  av sådana  övriga  arbetsuppgifter.

Not  4 Anställda,  personalkostnader  och arvoden  till  styrelse

Medelantalet  anställda varav

män

VarElV

män

2019 2018

155 68% 151 69%

Redovisning  av könsfördelning  i företagsledningar

2019-12-31
Andel  kvinnor

Styrelsen  40%

Övrigaledandebefattningshavare  50%

Löner  och  andra  ersättningar  samt  sociala  kostnader,  inklusive  pensionskostnader

2019

Lönerochersättningar  71447

Socialakostnader  30767

(varavpensionskostnad)1)  (67om

1 ) Av företagets  pensionskostnader  avser  1 176  tkr (f.å. 1 043 tkr) företagets  VD och styrelse.

Löner  och  andra  ersättningar  fördelade  mellan  styrelseledamöter  m.fl.  och  övriga
anställda

Löner  och andra  ersättningar

(varav  tantiem  o.d.)

Styrelse

och  VD

1 034

Övriga

anställda

70413

Styrelse

och  VD

1 058

2018

2018-12-3j

Andel  kvinnor

50%

50%

2018

66 357

28  476

(6183)

Övriga
Bnställda

65 299
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Not  5 0perationell  leasing

Leasingavtal  där  företaget  är  leasetagare

Framtida  minimileaseavgifter  avseende  icke

uppsägningsbara  operationella  leasingavtal

Inom  ett  år

Mellan  ett och  fem  år

Senare  än fem  år

2019-12-31

3 411

2 663

6074

2018-12-31

3174

3187

2

6 363

Räkenskapsårets  kostnadsförda  leasingavgifter

2019

5 940

2018

4 755

Not  6 Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

2019 2018

Räntekostnader,  koncernföretag

Räntekostnader,  övriga

Not  7 Skatt  på årets  resultat

2019 2018

Aktuell  skattekostnad

Skatt  hänförlig  till tidigare  år

Avstämning  av  effektiv  skatt

Resultat  före  skatt

Skatt  enligt  gällande  skattesats

Ej avdragsgilla  kostnader

Skatt  hänförlig  till tidigare  år

Redovisad  effektiv  skatt

Procent

21,4'/o

51,3'/o

27,3'/o

1 00.O'/o

2019

Belopp  Procent

503

22,  O%

78,0%

O,O%

1 00.O%

Belopp

2018

199

-44

-1 55

-1 99
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Not  8 Koncessioner,  patent,  licenser,  varumärken  samt  liknande  rättigheter

2019-12-31

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Nyanskaffningar

Omklassificeringar

Vid årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid årets  början

Omklassificeririgar

Årets  avskrivning

Vid årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

8 021

746

34

8 801

-2 635

-1 922

-4 557

4 244

2018-12-31

6 384

1401

236

8 021

-1 041

-1 594

-2 635

5 386

Not  9 Förskott  avseende  immateriella  anIäggningstillgångar

2019-12-31

Förskott  vid årets  början

Omklassificeringar

Under  året  utbetalda  förskott

Redovisat  värde  vid  årets  s!ut

34

-34

143

143

20-18-12-31

Not  10 Inventarier,  verktyg  och  installationer

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets bö2an
Nyanskaffningar

Avyttringar  och utrangeringar

Omklassificeringar

Vid årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid årets  början

Återförda  avskrivningar  på avyttringar  och utrangeringar

Omk!assificeringar

Årets  avskrivning  på anskaffningsvärden

Vid årets  slut

2019-12-31

4 696

2 958

-76

239

7 816

-2 290

76

-1 165

- 3 380

2018-12-31

3 379

I 411

-95

4 696

-1 713

96

-673

-2 290

Redovisat  värde  vid  årets  slut 4 436 2 405
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NOt 1l Pågående  nyanläggningar  och  förskott

avseende  materiella  anIäggningstilIgångar

Vid årets bö2an
Omklassificeringar

Investeringar

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2019-12-31

239

-239

812

812

Not  12 Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Upplupen  driftsentreprenadsersättning

Upplupen  intäkt  projektIedningstjänster

Förutbetalda  serviceavtal  it-system

Förutbetalda  serviceavgifter  branschorganisationer

Övriga  poster

2019-12-31

588

79

718

238

645

2 268

Not  13  Disposition  av vinst  eller  förlust

Förslag  till  disposition  av företagets  vinst  eller  förlust

Styrelsen  föreslår  att fritt  eget  kapital,  O kronor,  disponeras  enligt  följande:

Balanseras  i ny räkning

Summa

Not  14  Antal  aktier  och  kvotvärde

Antal  aktier

Kvotvärde

2019-12-31

1 000

4 000

Not  15 Checkräkningskredit

Beviljad  kreditlimit

Outnyttjad  del

Lltnyttjat  kreditbelopp

2019-12-31

20 000

-18 633

1 367

2018-12-31

236

-236

239

239

2018-12-31

678

168

145

991

2018-12-31

1 000

4 000

2018-12-31

20 000

-19  578

422
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Not  16 Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Upp1upna  löneskatter  och sociala  avgifter

Upplupna  semesterlöner

Llpplupna  kompensationstider

Upplupna  pensionskostnader

Förutbetalda  intäkter

Övriga  poster

2019-12-31

6168

3 267

513

4 47

272

10 667

2018-12-31

5 798

3 095

4 85

396

115

335

10 225

Not17

Erhållen  ränta

Erlagd  ränta

Betalda  räntor  och  erhållen  utdelning

Not  18  Övriga  upplysningar  till  kassaflödesanalysen

Justeringar  för  poster  som  inte  ingår  i kassaflödet  m m

Avskrivningar

Rearesultat  försäljning  av anIäggningstiIIgångar

2019

-119

2019

3 087

-155

2 933

2018

-114

2018

2 266

-95

2171

Not  19  Koncernuppgifter

Företaget  är till 95%  ägt  dotterföretag  till umeå Vatten  och Avfall  AB, org nr 556492-0287  med  säte  i

umeå. Umeå  Vatten  och Avfall  AB ingåri  en koncern  där  Umeå  Kommunföretag  AB,  org nr 556051-9562

med  säte  i Umeå,  upprättar  koncernredovisning  för  den största  koncernen.

1nke5p och  försäljning  inom  koncernen

Av  företagets  totala  inköp  och försäljning  mätt  i kronor  avser  30 (27) % av inköpen  och 94 (95)  % av

försäljningen  andra  företag  inom  hela  den  företagsgrupp  som  koncernen  tillhör.
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Not  20

Rörelsemarginal:

Balansomslutning:

Soliditet:

NyckeItalsdefinitioner

Rörelseresultat/  Nettoomsättning

Totala  tillgångar

Justerat  eget  kapital/Totala  tillgångar

Umeå  den  13  mars  2020

Per-Erik  Jothafmson
Ordförande

Mathias  Haglu

74L//
E Ri

Mattias  Sel'ilstedt

Andreas  Nehlin

.4.  +)

Simon  Karström

na-Risberg

Anna-Karin  Sjölarider

Ingela  Vallrud

Tomas  Blomqvist

Verkställande  direktör

i,g4>t(,(d[izk-
Kerstin  Widman

Vår  revisionsberättelse  har  lämnats  2020-(1  !t-'C)I

Ernst  & Young  AB

i6  (16)
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Revisionst»erättelse

Till bolagsstämman  i Vatten  och Avfallskompetens  i Norr  AB, org.nr  559028-8899

Rapport  om  årsredovisnirit)ert

Uttalanden

Vi har  utfört  en revision  av årsredovisningen  för  Vatten  och

Avfallskompetens  i Norr  AB för  räkenskapsåret  2019.

Enligt  vår  uppfattning  har  årsredovisningen  upprättats  i enlig-

het med årsredovisninqslagen  och ger en  i alla  väsentlR;)a

avseenden  rättvisande  bild av Vatten  och Avfallskompetens  i

Norr  ABs  finansiella  ställning  per  den 31 december  2019  och

av dess  finansiella  resultat  och kassaflöde  för  året  enligt  års-

redovisnim;)slagen.  Förvaltningsberättelsen  är förenlig  med

årsredovisningens  övriga  delar.

Vi tillstyrker  därför  att bolagsstämman  fastställer  resultat-

räkningen  och  balansräkningen.

Grund  för  uttalanden

Vi har utfört  revisionen  enliqt  International  StandarrJs  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  Vatten  och

Avfallskompetens  i Norr  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

ändamålsenlR)a  som  qrund  rör  våra  uttalanden.

Övrrq  upplysnrru;)

Revisionen  av årsredovisninqen  för  år  2018  har  utförts  av en

annan  revisor  som lämnat  en revisionsberättelse  daterad  29

mars  2019  med  omodifierade  uttalanden  i Rapport  om

årsredovisnrrr)en.

Styrelsens  och  verkst2i11ande  dire1tt6reris  «msvivr

Det  är  styrelsen  och verkställande  direktören  som  har  ansvaret

för  att  årsredovisningen  upprättas  och att den qer en rätt-

visande  bild enlR)t  årsredovisnim:)slagen.  Styrelsen  och verk-

ställande  direktören  ansvarar  även för den interna  kontroll

som de bedömer  är nödvändR)  för  att  upprätta  en årsredo-

visning som inte innehåller n%ra väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa  beror  på oegentligheter  eller  misstag.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och

verkställande  direktören  för bedömningen  av bolagets  rör-

måga  att fortsätta  verksamheten.  De upplyser,  när så är

tillämpligt,  om förhållanden  som kan påverka  förmågan  att

fortsätta  verksamheten  och att  använda  antagandet  om fort-

satt  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 rimlR)  grad  av säkerhet  om att  års-

redovisningen  som helhet  inte  innehåller  några  väsentliga  fel-

aktigheter,  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 qrund  av oegentlR)heter  eller  misstaq  och  anses  vara

väsentliga  om de enskilt  eller  tillsammans  rimligen  kan  förvän-

tas påverka  de ekonomiska  beslut  som  använrJare  faktar  med

grund  i årsredovisningen.

Som del av en revision  enligt  ISA använder  vi professionellt

omu:Jöme  och har  en professionellt  skeptisli  inställninq  unrÅer

hela revisionen.  Dessutom:

identifierar  och bedomer  vi riskerna  för  vasentliga  Telaktig-

heter  i årsredovisningen,  vare  sig dessa  beror  på oegentlig-

heter  eller  misstag,  utTormar  och  utfor  qransknings-

åträrrÅer  bland  annat  urifrån  dessa  risker  och inhämtar

revisionsbevis  som är tillräckliga  och ändamålsenliga  Tor

att  utgöra  en grund  Tor våra  uttalanden.  Risken  ft5r att  inte

upptäcka  en väsentlig  felaktigher  till {ol')rJ av oegentlig-

heter  är högre  än ft5r en väsentlig  felaktighet  som  beror  på

misstag,  eftersom  oegentligheter  kan innefatta  agerande  i

maskopi,  förfalskning,  avsiktliqa  utelämnanden,  felaktiq

information  eller  åsidosättande  av intern  kontrcll.

skaTTar  vi oss en förståelse  av den del av bolagets  interna

kontroll  som  har betydelse  för  vår  revision  för  att  utforma

granskningsåtgärder  som  är lampliga  med  hänsyn  till om-

ständiqheterna,  men  inte  Tor att  uttala  oss om etfektivi-

teten  i den interna  kontrollen.

utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som

används  och rimligheten  i styrelsens  och verkställande

direktörens  uppskattninqar  i redovisningen  och tillhorande

upplysningar.

drar  vi en SlutsatS  om lämpligheten  i att  styrelsen  och  verk-

ställande  direktören  använder  antagandet  om Tortsatt  driTt

vid upprättandet  av årsredovisningen.  Vi drar  också  en

slutsats,  med  grund  i de inhämtade  revisionsbevisen,  om

det finns  någon  väsentlig  osäkerhetsfaktor  som  avser

sådana  händelser  eller  förhållanden  som  kan  leda  till

betydande tvivel om bolageks  förm%a  att Tortsatta

verksamheten.  Om vi örar  slutsatsen  atr det finns  en

väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste  vi i revisionsberattelsen

fästa  uppmarksamheten  på upplysninqarna  i års-

redovisninqen  om den väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller.

om sådana  upplysninqar  ar otillrackliqa,  modifiera  uttalan-

det om årsredovisningen.  Våra  sluksatser  baseras  på de

revisionsbevis  som  inhamtas  fram  till  datumet  for

revisionsberättelsen.  Dock kan Tramkida  händelser  eller

förhållanden  göra  att ett  bolag  inte  längre  kan fortsakta

verksamheten.

utvärderar  vi den övergripande  presentationen,  strukturen

och  innehållet  i årsredovisningen,  däribland  upplys-

ningarna,  och om  årsredovisningen  återger  de  under-

liggande  transaktionerna  och händelserna  på ett  sätt  som

ger  en rättvisande  bild.

Vi måste  informera  styrelsen  om  bland  annat  revisionens

planerade  omfattning  och ini-iktninq  samt  tidpunkten  lör  den.

Vi måste  också  informera  om betydelseTulla  iakttagelser  under

revisionen,  däribland  de eventuella  betydande  brister  i den

interna  kontrollen  som  vi identifierat.

A membei lii m ol Ei nxi & Youno Global Limited
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Rapport  om  an6ra  krav  en[iqt  [aqar  och  andra

förfa'ttninqar

Uttalanden

Utöver  vår revision  av årsredovisningen  har vi även utfört  en

revision  av styrelsens  och verkställande  direktörens  förvalt-

ning för  Vatten  och Avfallskompetens  i Norr  AB för  räkenskap-

såret 2019  samt av förslaget  till dispositioner  beträffande

bolagets  vinst  eller  förlust.

Vi tillstyrker  att bolagsstämman  disponerar  vinsten  enligt

förslaqet  i förvaltningsberättelsen  och beviljar  styrelsens  leda-

möter  och verkställande  direktören  ansvarsfrihet  för räken-

skapsåret.

Gr{lnd  för  Uttahanden

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  Vatten  och

Avfallskompetens  i Norr  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

ändamålsenlR)a  som grund  för  våra uttalanden.

Styre/seris  OCI? verixstä(lanöe  direktörens  al)SVaf'

Det är styrelsen  som har ansvaret  för förslaget  till disposi-

tioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid förslag  till

utdelning  innefattar  detta  bland annat  en bedömning  av om

utdelningen  är försvarlR)  med hänsyn  till de krav som bolagets

verksamhetsart,  omfattning  och risker  ställer  på storleken  av

bolagets  eqna  kapital,  konsoIideringsbehov,  likviditet  och

ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och förvaltningen

av bolagets  angelägenheter.  Detta  innefattar  bland  annat  att

fortlöpande  bedöma  bolagets  ekonomiska  situation  och att

tillse  att  bolagets  organisation  är utformad  så att  bokföringen,

medelsförvaltningen  och bolagets  ekonomiska  angelägenheter

i övrigt  kontrolleras  på ett betryggande  sätt. Verkställande

direktören  ska sköta  den löpande  förvaltningen  enligt  styrel-

sens riktlinjer  och anvisningar  och bland annat  vidta  de åt-
gärder  som är nödvändR)a  för  att bolagets  bokföring  ska full-

göras  i överensstämmelse  med  lag och  för att medels-

förvaltningen  ska skötas  på ett  betryggande  sätt.

Revjsorns  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  väsent-

ligt avseende:

företagit n%on åtgärd eller gjort sig skyldig till n%on för-
summelse  som kan föranleda  ersättningsskyldighet mot
bolaget,  eller

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 m5g 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
Brslaq  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  inte är

förenligt  med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision  enligt  god revisionssed  i Svent)e

använder  vi professionellt  omdöme  och har en professionellt

skeptisk  inställning  under  hela revisionen.  Granskningen  av

förvaltningen  och förslaqet  till dispositioner  av bolagets  vinst

eller  förlust  grundar  sig främst  på revisionen  av  räken-

skaperna.  Vilka  tillkommande  granskningsåtgärder  som utTörs

baseras  på vår professionella  bedömning  med utgånqspunkt  i

risk och väsentlighet.  Det innebar  att vi fokuserar  gransk-

ningen  på sådana  ålQrder,  områden  och Törhållanden  som är

väsentliga  för  verksamheten  och tJär avsteg  och överträdelser

skulle ha särskild  betydelse  för bolaqets  situation.  Vi går

igenom  och prövar  fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna

åtgärder  och andra förhållanden  som är relevanta  för vårt

uttalande  om ansvarsfrihet.  Som underlag  for vårt  uttalande
om styrelsens  förslag  till dispositioner  beträffands  bolagets

vinst  eller  förlust  har vi granskat  om förslaget  är förenligt  med

aktiebolagslagen.

Umeå den 1 april  2020

Ernst  & Young  AB

Joakim  Ås.t7
Auk'fserad  revisor
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Granskningsrapport

Till  fullmäktige  i Umeå  kommun

Till  årsstämman  i Vatten  och  Avfallskompetens  i Norr  AB

org.i'ir.  559028-8899

Vi  av fullmäktige  i Umeå  kommun  och  Vindeln  kommun  utsedda  leki'nannarevisorer,  har grans-

kat  Vatten  ocli  Avfallskompetens  iNorr  AB's  verksainliet.  Vi  har  biträtts  av Ernst  & Young  AB

och  KPMG  i vår  granskiiing.

Styrelse  och  VD  svarar  för  att verksamlieten  bedrivs  i enligliet  med  gällande  bolagsordning,  ägar-

direktiv  och beslut  samt  de föreskrifter  som gäller  för  verksamheten.  Lelanannarevisorernas  an-

svar  år att granska  verksamhet  ocli  kontroll  samt  pröva  om verksamlieten  bedrivits  i enlighet  med

fullrnäktiges  uppdrag.

Granskningen  har utförts  enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen,  kommunens  revisionsregle-

mente  och god  revisionssed  i kommunal  verksamhet.  Granskningen  har  genomförts  med  den in-

riktning  och  omfattning  som  bel'iövs  för  att ge rimlig  grund  för  bedömning  och  prövning.

Under  året  har en särskild  granskning  genomförts  om företagets  bolagsordning.  Gransla'iingen  liar

redovisats  ien  separat  revisionsrappoit  som  har  sänts till  bolagets  styrelse.  Vi  har  även  träffat  bo-

lagets  ledning  och gått  igenom  väsentliga  frågor  i syfte  att bedöma  om bolagets  verksamliet  har

skötts  på ett ändamålsenligt  OC1] från  ekonomisk  synpru'ikt  tillfredsställande  sätt samt  att den in-

terna  kontrollen  är tilMcklig.  Vidare  har  vi genomläst  styrelseprotokoll  OC1] andra  väsentliga  led-

ningsdokru'nent  samt  årsredovisningen  för  2019.  Vi  har också  träffat  den ariktoriserade  revisorii  i

bolaget  för  att stämma  av våra  respektive  granskningsinsatser  ocli  resultatet  av dessa.

Med  utgångspunkt  från  våra  granskningar  bedömer  vi sammantaget  att bolagets  verksamhet  liar

skötts  på ett ändamålsenligt  OCl] från  ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt. Vi  bedömer  där-

till  att bolagets  interi'ia  kontroll  har  varit  tillräcklig.

Umeå  i mars  2020

6-"e- 6
Rune  Joliansson

Lekrnannarevisor

Lennart  Salomonsson

Le7anannarevisor

Utsedd  av Vindeln  Kommun Utsedd  av Umeå  Kommun


