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Förvaltningsberättelse

Allmänt  om verksamheten

Umeva  (Umeå  Vatten  och Avfall  AB) är ett helägt  dotterbolag  till Umeå  Kommunföretag  AB. Umeva  äger  Umeå

kommuns  vatten-,  avlopps-  och avfallsanläggningar  och är huvudman  för  den allmänna  vatten-  och

avloppsanläggningen  i Umeå  kommun.  De lagar  som  främst  styr  Umevas  verksamhet  är kommunallagen,  lagen

om allmänna  vattentjänster  och miljöbalken.

Umeva  är delägare  till 95 procent  av kompetensbolaget  Vakin  (Vatten-  och Avfallskompetens  i Norr  AB).  Vakin

anlitas  av Umeva  för att utföra  alla uppgifker  kopplade  till produktion  och distribution  av vatten  samt  avledning

och rening  av avloppsvatten  inom Umeå  kommun.  Detsamma  gäller  för  insamling  av hushållsavfall,  hushållens

grovavfall  och tömning  av slambrunnar.  Vakin  utför  även  motsvarande  tjänster  för  Vinva  (Vindeln  Vatten  och

Avfall  AB) som äger  Vindelns  kommuns  vatten-,  avlopps-  och avfallsanläggningar  och är delägare  av Vakin  till 5
procent.

Umeva  äger  anläggningarna  och är ytterst  ansvarig  för verksamheten  medan  Vakin  bedriver  verksamheterna  i
form  av en driftentreprenad.

Utveckling  av företagets  verksamhet,  resultat  och  ställning

Koncernen 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansiella

362 987 344 229 317 495 309 554

poster

Rörelseresultat

Rörelsemarginal  %

Balansomslutning

Antal  anställda

Soliditet  %

-812 -8 449

i9911 i4981

5% 4%

-6 429 5 697

17 190 29 726

5% i O%

1 520  681 1 409 303 1 312 771 1 246 789

155 151

5% 5%

i 37 121

6% 7%

Definitioner  se not 29

Moderföretaget

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansiella

2019

355 858

2018

337744

2017 2016

311 813 303 781

poster

Rörelseresultat

Rörelsemarginal  %

Balansomslutning

Antal  anställda

Soliditet  %

1 864 -5 799

22 467 17 517

6% 5%

-6 553 5 587

16 950 29 536

5% 1 0%

1 515 058 1 405144 1 305 470 1 242 299

5% 6% 6% 7%

Definitioner  se not 29

Intäkterna  har under  åren  2015  till och med 2019  ökat  med cirka  80 mkr. Denna  ökning  kommer  i huvudsak  från

taxeintäkterna  som höjts  för att möta  bebyggandet  av den växande  staden  Umeå  men också  för  att möta

behovet  av ökade  reparationer,  underhåll  och reinvesteringar  i anläggningarna.  Kostnaderna  jämfört  med

föregående  år har ökat. Detta  beror  bland  annat  på reparationer  av Hamrinstunneln,  h6gre  energipriser  i början

av året  samt  utredningskostnader  avseende  säker  vattenförsörjning  för  Umeå.  Kostnadsökningarna  har

kompenserats  av ökade  taxeintäkter.  I slutet  av året  beviljade  dessutom  länsstyrelsen  att Umeva  skulle  få lyffa

ersättning  på 8,6 mkr  från en pensionsstiftelse  för  att täcka  en engångspremie  som  tidigare  betalats  in vid byte

av tryggandeform.
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Både  ny- och reinvesteringarna  ökar  och kommer  att fortsätta  öka. För  2019  uppgår  dessa  till 170 mkr.

SjäIvfinansieringsgraden  av investeringarna  har  de senaste  åren  legat  mellan  30-40  procent  vilket  gör  att

låneskulden  ökar  över  tid. Investeringarna  ökar  successivt  och kommer  i framtiden  uppgå  till 200-300  mkr  per

år. När  ett eventuellt  politiskt  beslut  tas om påkoppling  av vatten  och avlopp  till omvandlingsområden  tillkommer

investeringar  på 550 mkr  sett  över  en tioårsperiod.  Uföver  detta  pågår  undersökningar  för att ytterligare  kunna

säkra  vattenförsörjningen  genom  att uppföra  ett till vattenverk.  Totala  utgiften  för detta  är i nuläget  svårbedömd.

De största  utgifferna  för  investeringar  2019  utgörs  av:

aEtapp  2 Överföringsledning  Täfteå  19,8  mkr

aPumpstation  U13 13,7  mkr

aPumpstation  Ersboda  Industriområde  12,8  mkr

Självfinansierade  investeringar  är i princip  omöjiga  eftersom  verksamheten  enligt  huvudregel  ska  bedrivas  till

självkostnad.  Eventuell  självfinansiering  kan bara nå upp till nivån  med avskrivningarna.  Låneskulden  kommer
därför  behöva  öka över  tid.

Umeva  är taxefinansierat  och tar betalt  utifrån  nödvändiga  självkostnader.  Eventuella  över-  och

underuttag  bör  återföras  alternativt  belasta  VA-  eller  Avfallskollektiven  inom tre år från att de uppkom

genom  återbetalning,  taxesänkning,  taxehöjning  eller  restriktiv  taxehöjning  (i förhållande  till

kostnadsökning)  för  att uppnå  kostnadstäckning  över  tid.

I enlighet  med ovanstående  regler  redovisas  överuttag  som  en kortfristig  skuld  (förutbetalda  intäkter)

och det överuttag  som  skett  för  framtida  investeringar  redovisas  enligt  Lagen  om allmänna  vattentjänster

(2006:412)  som en långfristig  skuld  och löses  upp i takt  med att anläggningen  skrivs  av.

Under  2019  har  Umeva  gjort  överuttag  avseende  den taxefinansierade  avfallsverksamheten  med  552 tkr.

Överuttaget  har i enlighet  med den kommunala  sjäIvkostnadsprincipen  redovisats  som en minskning

av avfaIIstaxeintäkterna  och som en korkfristig  skuld  (förutbetald  intäkt).

Avseende  Umevas  taxefinansierade  vatten-  och avloppsverksamhet  gjordes  2019  ett överuttag

uppgående  till 14 950 tkr. Den andel  som motsvarar  2018  års underskott  (3 832 tkr) utgör

verksamhetens  redovisade  resultat  för  året.  Resterande  andel  av överuttaget  (11118  tkr) har  skett  för

en framtida  investering  i säker  vattenförsörjning  för Umeå  Kommuns  VA-kollektiv  och har i enlighet  med

Lagen  om allmänna  vattentjänster  (2006:412)  redovisats  som  en långfristig  skuld.  Skulden  kommer  att

lösas  upp i takt  med att tillgången  skrivs  av.

Väsentliga  händelser  under  räkenskapsåret

En akut  underhållsåtgärd  genomfördes  i Hamrinstunneln  i början  av året. En viktig  vattenledning  ligger  ovanpå

en spillvattenledning  som riskerade  falla  sönder.  Det medförde  ett omfattande  arbete  med att infoga  stöd runt

spiIIvattenIedningen  för  att säkra  upp den ovanpåliggande  vattenledningen.

En utveckling  av verksamhetens  förmåga  att registrera  läckage  i vattenledningsnätet  påbörjades  under  året.

"Smarta"  vattenmätare  som registrerar  läckageljud  och ger  möjlighet  till en kontinuerlig  övervakning  installeras
hos abonnenterna.

Vakin  har  fått  bidrag  från Naturvårdsverket  för  att bygga  en pilotanläggning,  i anslutning  till ett reningsverk  som

ägs av Umeva,  för läkemedelsrening  av avloppsvatten.  Projektet  påbörjades  2019  och slutförs  under  2020.

Införandet  av system  för utsortering  av matavfall  genomfördes  under  2019.  Upphandlingar  av bruna  tunnor  för

matavfall,  utställning  av dessa  till kunderna  och framtagande  av kommunikationsmaterial  är en del av det som

gjorts  i samband  med  matavfalIsprojektet.  Arbetet  med att ta fram  en gemensam  avfallsplan  för  Umeåregionen

har påbörjats  och under  hösten  startade  ombyggnationen  av Hörnefors  återvinningscentral  som innefattar  både

en utökning  av yta och upprustning  av anläggningen.
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Förväntad  framtida  utveckling

Umeå kommuns  tillväxtmål  innebär  stora  investeringar  i VA-infrastruktur  samtidigt  som befintliga  anläggningar  är

i behov  av stora underhållsåtgärder.  Umeva  förväntar  sig högre kostnader  kopplat  till ökade  reningskrav  av

spillvatten,  exempelvis  från läkemedelsrester  samt  att nya lagkrav  kring hanteringen  av slam förväntas  träda i
kraff.

Väsentliga  risker  och  osäkerhetsfaktorer

Det finns  ett flertal  risker  och osäkerhetsfaktorer  kopplade  till Umevas  verksamhet.  Nedan finns  exempel  på fem

aktuella  och  väsentliga  risker:

- I takt  med ökade  investeringar  ökar även upplåningen.  Ränteutvecklingen  kommer  därmed  att vara  en

finansiell  risk eftersom  räntekostnaderna  under  den kommande  tioårsperioden  successivt  kommer  att bli en allt
större  del av kostnaderna.

- Delar  av ledningsnätet  är i dåligt  skick  vilket  kan leda till leveransavbrott  av vatten.

- Umeva  är huvudsakligen  beroende  av en stor vattentäkt  för dricksvattenförsörjningen  av Umeå kommuns
invånare.

- Umevas  fysiska  anläggningar  är ålderstigna  och i behov  av underhållsåtgärder.

- Under  slutet  av förra året identifierades  större  problem  med delar  av spiIlvattenIedningsnätet  som avleder
spillvatten  från Ersmark,  Ersboda  och Mariehemsområdena.  Problemen  antas  i huvudsak  vara orsakade  av  de

förhöjda  halterna  svavelväte  som frigörs  ur avloppsvattnet  från mejeriet  på Ersboda.  Svavelväte  orsakar

"betongkorrosion"  som leder  till att ledningar  av betong bryts ned till dess att de faller  sönder.  Den beräknade
tekniska  livslängden  förkortas  därmed  väsentligt.  Akuta  åtgärder  har vidtagits  under  2019 till följd av detta
problem.

HålIbarhetsuppIysningar
Koncernen

En ny styrmodell  för verksamheten  har tagits  fram under  året. Styrmodellen  utgår  från de globala
hållbarhetsmålen  6 (rent  vatten  och sanitet),  3 3 (hållbara  städer  och samhällen),  4 2 (hållbar  konsumtion  och

produktion)  och 17 (genomförande  och globalt  partnerskap)  och förenar  hållbarhet  och verksamhet.

De nya och bolagsövergripande  målen är "Hög leveranssäkerhet",  "Hållbar  och effektiv  hantering  av resurser",

"Aktiv  roll i samhällsplanering  och samverkan  över gränser"  samt  "Kompetenta  och kundorienterade
medarbetare".

I övrigt  har hållbarhetsarbetet  skett  med utgångspunkt  i de ISO standarder  för miljö, kvalitet,  arbetsmiljö  och
socialt  ansvarstagande  som koncernen  arbetar  enligt.

Tillstånds-  eller  anmälningspliktig  verksamhet  enligt  miljöbalken
Koncernen

Dotterbolaget  Vakin  bedriver,  på uppdrag  av Umeva  samt  Vinva  anmälningspliktig  och tillståndspliktig

verksamhet  enligt  miljöbalken.  Bolaget  har tillstånd  för att pumpa  upp grundvatten  till dricksvattenverk.  Vidare  är

återvinningscentraIer  och avloppsreningsverk  antingen  tillstånds-  eller anmälningspliktiga  beroende  på storlek
på verket  och vad som lagras  på respektive  återvinningscentral.

Förslag  till  disposition  av företagets  vinst  eller  förlust

Styrelsen  föreslår  att fritt eget kapital, 1 222 614 kronor,  disponeras  enligt  följande:

Balanseras  i ny räkning

Summa

1 223

1 223

Vad beträffar  koncernens  och moderföretagets  resultat  och ställning  i övrigt, hänvisas  till
efferföljande  resultat-  och balansräkningar  med tillhörande  noter.
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Resultaträkning  - koncernen

Beloppitkr

Nettoomsättning

Aktiverat  arbete  för  egen  räkning

Övriga  rörelseintäkter

Rörelsens  kostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Av-  och  nedskrivningar  av materiella  och

immateriella  anIäggningstilIgångar

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Resultat  efier  finansiella  poster

Skatt  på årets  resultat

Årets  resultat

Hänförligt  till

Moderföretagets  aktieägare

Innehav  utan  bestämmande  inflytande

Not 2019

2

3

362  987

i8

4 565

367  570

-192  221

-97 151

6

-58  287

19 911

218

-20 940

- 812

10 -247

-1 059

-1 059

o

5 (31)

2018

344  229

7 368

351 597

-181 859

- 99 990

-54  767

14981

103

-23 533

- 8 449

2 421

-6 028

-6 028

o
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Balansräkning  - koncernen

Belopp  itkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  an1äggningstil1gångar

Koncessioner,  patent,  licenser,  varumärken

samt  liknande  rättigheter

Förskott  avseende  immateriella  anIäggningstiIlgångar

Materiella  anläggningstiIlgångar

Byggnader  och  mark

Inventarier,  verktyg  och  installationer

Pågående  nyanläggningar  och  förskott

avseende  materiella  anföggningstiIIgångar

Summa  anIäggningstiIIgångar

0msättningstiligångar

Korlfristiga  fordringar

Kundfoi-dringar

Fordringar  hos  koncernföretag

Akti.iell  skattefordran

Ovr!ga  fOrdr!r:gar

Fe'rutbetalda  kostr,ader  och  cipiplupna  iritäkter

Kassa  och  bank

KaSSa  OCFI E)ank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA  TILLGANGAR

Not 2019-12-31

4 244

951

5 4 95

644131

690  493

15 127  626

i 462  249

1 467  444

18

21 527

4 080

2 340

18 194

6 027

52 168

I 069

i 069

53 237

1 520 681

2018-12-31

5 386

34

5 420

618  382

603  004

128  725

1 350 11l

1 355 531

29 076

8 766

2 249

3 700

8 834

52 625

1147

1147

53 772

1 409  303
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Balansyäkning  - koncernen

Beloppitkr

EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Aktiekapital

Reserver

Balanserat  resultat  inkl  årets  resultat

Eget  kapital  hänför!igt  till moderföretagets  aktieägare

Innehav  utan  bestämmande  inflytande

Summa  eget  kapital

Avsättningar

Uppskjuten  skatteskuld

Övriga  avsättningar

Långfristiga  skulder

Skulder  till nioderföretag

Övriga  skulder

Kortfristiga  skulder

Leveranförsskulder

Skulder  till koncernföretag

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

SUMMA  EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Not 2019-12-31

10 000

20 000

44 787

74787

200

74987

li  276

4 792

16 068

I 052 500

277 307

1 329 807

24

47 913

11 i23

4 269

36514

99 819

1 520 681

2018-12-31

i0  000

20 000

45 846

75 846

200

76 046

11 533

8 246

19 779

982  509

255  378

1 237  887

29 095

9 665

4 i31

32 699

75 590

1 409  303
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Rapport  över  förändringar  i eget  kapital  - koncernen

2018-12-31

Aktiekaprtal  Reserver  Bal.res.  Innehavutan

inkl  årets  bestämmande

resultat  jnflytande

Ingående  balans  '10 DOO

Årets  resultat

Vid  årets  utgång  1 D OOO

20000  51874  200

-6 028  -

20 000  45 846  200

2019-12-31

Aktiekapital Reserver  Bal.res.

inkl  årets

resujtat

Innehav  utan

bestämmande

inflytande

Ingående  balans

Årets  resultat

Vid årets  utgång

10 000

10  00D

20 000  45 846

-1 Ci59

20 DOO 44 7B7

200

200

8 (31)

Summa  eget

kapital

82074

-6 028

76 046

Summa  eget

kaprtal

76 046

-1 059

74987
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Kassaflödesanalys  - koncernen

Beloppitkr

Den  löpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster

Justering  för  poster  sorn  inte  ingår  i kassaflödet

Betald  inkomstskatt

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  före

förändringar  av rörelsekapital

Kassaflöde  från  Brändringar  i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+)  av rörelsefordringar

Ökning(+)/Minskning(-)  av rörelseskulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv  av materiella  anIäggningstiIIgångar

Avyttring  av materiella  anIäggningstilIgångar

Förvärv  av immateriella  anläggningstillgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna  lån

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Årets  kassaflöde

Likvida  medel  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut

Not 'oig

-812

54 676

53 864

-594

53 270

548

24 229

78 047

-168  503

155

- 1 697

-a170 045

26

91 920

91 920

-78

1 1 47

1 069

2018

-8 449

58 818

50 369

2132

52 50i

-10 625

-7 814

34 062

-141537

96

-1 435

-142876

i08  848

108  848

33

1114

1 147
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Resultaträkning  - moderföretaget

Beloppitkr

Nettoomsättning

Övriga  rörelseintäkter

Röreisens  kostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Av-  och  nedskrivningar  av materiella  och  immateriella

anföggningstiIIgångar

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Bokslutsdispositioner

BoksIutsdispositioner,  övriga

Resultat  före  skatt

Skatt  på årets  resultat

Årets  resultat

Not 2019

355  858

9 553

365  410

-295  324

7 633

-55  254

22 467

328

-20  931

1 864

1 968

3 832

-820

3 012

10 (31)

2018

337744

10 914

348  658

- 278  284

- 348

-52  510

17 517

208

- 23 525

- 5 799

1 968

-3 832

753

-3 079
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Balansräkning  - moderföretaget

Belopp  itkr

TILLGÅNGAR

AnIäggningstillgångar

Immateriel1a  anläggningstilIgångar

Förskott  avseende  immateriella  anIäggningstiIIgångar

Materiella  anläggningstillgångar

Byggnader  och  mark

Inventarier,  verktyg  och  installationer

Pågående  nyanläggningar  och  förskott

avseende  materiella  anIäggningstiIIgångar

Finansiella  anläggningstiIlgångar

Andelar  i koncernföretag

Uppskjuten  skattefordran

Summa  anIäggningstiIIgångar

0msättningstilIgångar

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 2019-12-31

12 808

808

644  485

688  455

15 130  084

1 463  025

3 800

4 7

3 847

I 467  680

18

20 138

4 081

i38

18 193

3 760

4 6 31 0

1 069

1 069

47 379

I 515  058

2018-12-31

618  467

601 320

130  528

1 350 315

3 800

866

4 666

1 354  981

28 4:71

8 766

237

3 698

7 844

49 016

1 147

1 147

50 163

1405144
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Balansräkning  - moderföretaget

Belopp  itkr

EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet  eget  kapital

Aktiekapital

Reservfond

Fritt  eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Obeskattade  reserver

Ackumulerade  överavskrivningar

Avsättningar

Öwiga  avsättningar

Långfristiga  skulder

Skulder  till moderföretag

Öwiga  skulder

Kortfristiga  skulder

Förskott  från  kunder

Leverantörsskulder

Skulder  till koncernföretag

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Not 'otg-t:-sy

20 10 000

20 000

30 000

19

-1 789

3 012

1 223

31 223

60 916

60 916

21 4 792

4 792

i 051 133

277  307

1 328  440

24

452

41 954

21 405

31

25 846

89 687

12 (31 )

2018-12-31

10 000

20 000

30 000

1 290

- 3 079

-1 789

28 2a1 1

62 884

62 884

8 246

8 246

982  087

255  379

1 237  466

636

21 504

23 716

7

22474

68 337

SUMMA  EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER 1 515 058 1 405  144
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Rapport  över  förändringar  i eget  kapital  - moderföretaget

2018-12-31

Ingående  balans

Arets  resultat

Vid årets  utgång

Bundet  eget  kapital

Aktiekapital  Reservfond

10 000 20 000

IO OOO 20 000

Fritt  eget  kapital

Bal.res.  inkl  Summa  eget

årets  kapital

resultat

1 290

-3 079

31 290

-3 079

-1 789 28 211

2019-12-31

Ingående  balans

Årets  resultat

Bundet  eget  kapital

Aktiekapita1  Reservfond

10 000 20 000

Fritt  eget  kapital

Bal.res.  inkl  Summa  eget

årets  kapital

resultat

-1 789

3 012

28 211

3 012

Vid årets  utgång IO OOO 20 000 1 223 31 223
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Kassaflödesanalys  - moderföretaget

Belopp  itkr

Den  löpande  verksamheten

Resultat  effer  finansiella  poster

Justering  för  poster  som  inte  ingår  i kassaflödet

Betald  inkomstskatt

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  före

föräridringar  av rörelsekapital

Kassafk5de  från  fe5rändringarirf'relsekapital

Ökning(-)/Minskning(+)  av rörelsefordringar

Ökning(+)/Minskning(-)  av rörelseskulder

Kassaflöde  Trån  den  löparide  verksamheten

lnvesteringsverksamheten

Förvärv  av materiella  anIäggningstiIIgångar

Förvärv  av immateriella  anföggningstiIlgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna  lån

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Arets  kassaflöde

L.ikvida  medel  vid  årets  början

L.ikvida  rriedel  vid  årets  slut

2019

i 864

51 800

53 663

99

53 763

2 607

21 350

77 720

-167  963

- 808

-168  771

90 974

90974

26

-78

1147

i 069

2018

-5 799

56 656

50 857

2 577

53 434

-11 232

-11 369

30 833

-142  743

-142  743

1l1  943

11l  943

33

1114

1147
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Noter

Belopp  itkr  om inget  annat  anges

Not  I  Redovisningsprinciper

Årsredovisningen  har upprättats  i enlighet  med årsredovisningslagen  och Bokföringsnämndens

allmänna  råd BFNAR  2012:1  Årsredovisning  och koncernredovisning  (K3).

Moderforetaget tilläinpar  samma  redovisningsprinciper  som koncernen  utom  i de fall som anges
nedan  under  avsnittet  "Redovisningsprinciper  i modeiföretaget".

Redcvisningsprinciperna  är oföräridrade  jämfört  med  tidigare  år.

Tillgångar,  avsättningar  och skulder  l'iar  värderats  till anskaffningsvärden  om inget  annat  anges
nedari.

Materiella  anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstiIIgångar  redovisas  till anskaffningsvärde  minskat  med ackumulerade

avskrivningar  och nedskrivningar.  I anskaffningsvärdet  ingår  förutom  inköpspriset  även  utgiffer
som är direkt  hänförliga  till förvärvet.

Tillkommande  utgifter

Tillkommande  utgifter  som uppfyller  ti!lgångskriteriet  räknas  in i tillgångens  redovisade  värde.

Utgifier  för  löpande  underhåll  och reparationer  redovisas  som kostnader  när  de uppkommer.

För fastiqtteter  har  skillnaden  i förbrukningen  av betydande  komponenter  bedömts  vara  väsentlig.

Dessa  tillgångar  har därför  delats  upp i komponenter  vilka  skrivs  av separat.

Avs!<rivningar

Avskrivning  sker  iinjärt  öyer  tiiigångens  beräknade  nyttjandeperiod  eftersom  det återspeglar  den

föivär'itade  förbrqkningen  EIV tillgångens  framtida  ekonomiska  fördelar.  Avskrivningen  redovisas

som kostnad  i resultaträkningen.

Byggnader

Markinventarier

Maskiner  och andra  tekniska  anläggningar

Inventarier,  verktyg  och installaticner

Fordon

Nyttjandeperiod

Se nedan

20-50  år

I O år

3-5 år

5-7 år

Fastigheterna  består  av ett antal  komponenter  med olika  nyttjandeperioder.  Huvudindelningen  är

byggnader  och mark. Ingen avskrivning  sker  på komponenten  mark  vars  nyttjandeperiod  bedöms

som obegrärisad.  Byggnaderna  består  av flera  komponei'iter  vars  nyttjandeperiod  varierar.

F61jande  huvudgrupper  av kompcnenter  har identifierats  och ligger  till grund  för  avskrivningen  på
byggnader:

- Stomme

- Instaiiationer,  värine,  WS  mm

- Ställverk

- Fasad

- Fönster

- Transport  (hissar,  portar  mi'n)

- Yttertak

- Styr-  och övervakning

- Teknisk  citrustning

- Markanläggning

50-60  år

30-40  år

30 år

40-50  år

A.O år

40 år

40-60  år

15 år

15-20  år

20-40  år
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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.

Andelar  i dotterföretag,  intresseföretag  och  gemensamt  styrda  företag

Andelar  i dotterföretag,  intresseföretag  och gemensamt  styrda  företag  redovisas  till anskaffnings-

värde  minskat  med ackumulerade  nedskrivningar.  I anskaffningsvärdet  ingår  förutom  inköpspriset

även  utgifter  som är direkt  hänförliga  til! förvärvet.

Ersättningar  til!  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  och

ersättning  efter  avslutad  anställning  (pension).  Kortfristiga  ersättningar  redovisas  som en koffitnad

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  inte för

temporära  skillnader  som härrör  från  första  redovisningen  av goodwill.  Uppskjuten  skattefordran

redovisas  för  avdragsgilla  temporära  skillnader  och för möjigheten  att i framtiden  använda

skattemässiga  underskottsavdrag.  S/ärderingen  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  nuvärde-
beräknats.

I koncernbaIansräkningen  delas  obeskattade  reserver  upp på uppskjuten  skatt  och eget  kapital.

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.

Umeå  Vatten  och Avfall  AB:s  taxefföansierade  verksamhet  för  vatten  och avlopp  lyder  under  Lagen  om

allrnänna  vattentjänster  (2006:412).  Bolagets  taxefinansierade  avfallsverksamhet  regleras  av den Kommunala

sjäIvkostnadsprincipen.  Enligt  Lagen  om allmänna  vattentjänster  (2006:4"12)  och den Kommunala

sjäIvkostnadsprincipen  får  de uttagna  avgifferna  ej överskrida  de kostnader  som är nödvändiga  för att leverera
de avsedda  tjänsterna.

Eventuella  över-  och underuttag  be5r återföras  alt belasta  VA-  eller  Avfallskollektiven  inom  tre år från  att de

uppkom  genom  återbetalning,  taxesänkning,  taxehöjning  eller  restriktiv  taxehöjning  för  att uppnå

kostnadstäckning  över  tid.

I enlighet  med ovanstående  regler  redovisas  överuttag  som en kortfristig  skuld  (förutbetalda  intäkter)  och det

överuttag  som skett  för  framtida  investeringar  redovisas  enligt  Lagen  om allmänna  vattentjänster  (2006:412)

som en långfristig  skuld  och löses  upp i takt  med att anläggningen  skrivs  av.
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Anläggningsavgifter

Vid uttag  av anläggningsavgifter  periodiseras  den del av avgiften  som inte avser  täcka  direkta

kostnader  i samband  med anslutningen.  Redovisningen  sker  över  resultaträkningen  i samma  takt  som

den allmänna  VA-anläggningen  skrivs  av. Därmed  matchas  infökten  mot kostnaden  för  de tillgångar
den ska finansiera.

Offentliga  bidrag

Ett offentligt  bidrag  som inte är förknippat  med  krav  på framtida  prestation  redovisas  som intäkt

när  villkoren  för  att få bidraget  uppfyllts.  Ett offentligt  bidrag  som  är förenat  med krav  på framtida

prestation  redovisas  som intäkt  när prestationen  utförs.  Om bidraget  har  tagits  emot  innan

villkoren  för att redovisa  det som intäkt  har uppfyllts,  redovisas  bidraget  som en skuld.

Koncernredovisning

Dotterföretag

Dotterföretag  är företag  i vilka  moderföretaget  direkt  eller  indirekt  innehar  mer än 50 % av röste-

talet  eller  på annat  sätt  har  ett bestämmande  inflytande.  Bestämmande  inflytande  innebär  en rätt

att utforma  ett företags  finansiella  och operativa  strategier  i syfte  att erhålla  ekonomiska  fördelar.

Redovisningen  av rörelseförvärv  bygger  på enhetssynen.  Det innebär  att förvärvsanalysen

upprättas  per den tidpunkt  då förvärvaren  får  bestämmande  inflytande.  Från och med denna

tidpunkt  ses förvärvaren  och den förvärvade  enheten  som en redovisningsenhet.  Tillämpningen

av enhetssynen  innebär  vidare  att alla tillgångar  (inklusive  goodwill)  och skulder  samt  intäkter  och

kostnader  medräknas  i sin helhet  även  för delägda  dotteföretag.

Anskaffningsvärdet  för  dotterföretag  beräknas  till summan  av verkligt  värde  vid förvärvstidpunkten

för  erlagda  tillgångar  med tillägg  av uppkomna  och övertagna  skulder  samt  emitterade  eget

kapitalinstrument,  utgifter  som  är direkt  hänförliga  till rörelseförvärvet  samt  eventuell  tilläggs-

köpeskilling.  I förvärvsanalysen  fastställs  det verkliga  värdet,  med några  undantag,  vid

förvärvstidpunkten  av förvärvade  identifierbara  tillgångar  och övertagna  skulder  samt  minoritets-

intresse  (lnnehav  utan bestämmande  inflytande).  Minoritetsintresse  värderas  till verkligt  värde  vid

förvärvstidpunkten.  Från och med förvärvstidpunkten  inkluderas  i koncernredovisningen  det  förvärvade

företagets  intäkter  och kostnader,  identifierbara  tillgångar  och skulder  liksom  eventuell  uppkommen
goodwill  eller  negativ  goodwill.

Eliminering  av transaktioner  mellan  koncernföretag,  intresseföretag  och gemensamt  styrda
företag

Koncerninterna  fordringar  och skulder,  intäkter  och kostnader  och orealiserade  vinster  eller

förluster  som uppkommer  vid transaktioner  mellan  koncernföretag,  elimineras  i sin helhet.

Orealiserade  förluster  elimineras  på samma  sätt  som orealiserade  vinster,  men endast  i

den utsträckning  det inte finns  någon  indikation  på något  nedskrivningsbehov.

Redovisningsprinciper  i moderföretaget

Redovisningsprinciperna  i moderföretaget  överensstämmer  med de ovan  angivna  redovisnings-

principerna  i koncernredovisningen  utom  i nedanstående  fall.

AndelaridotterR5retag,  intresseföretag  och gemensamt  styrda  företag

Andelar  i dotterföretag,  intresseföretag  och gemensamt  styrda  företag  redovisas  till

anskaffningsvärde  minskat  med ackumulerade  nedskrivningar.  I anskaffningsvärdet  ingår

förutom  inköpspriset  även  utgifter  som är direkt  hänförliga  till förvärvet.

Skatt

I moderföretaget  särredovisas  inte uppskjuten  skatt  som  är hänförlig  till obeskattade  reserver.
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Not  2 Nettoomsättning  och  resultat  per  rörelsegren

Koncernen

Nettoomsättning  per  rörelsegren

Vatten  och  avlopp

Avfal!  och  återvinning

Rörelseresultat  per  rörelsegren

Vatten  och  avlopp

Avfall  och  återvinning

Resultat  efter  finansiella  poster  per  rörelsegren

Vatten  och  avlopp

Avfall  och  återvinning

2019

262  829

100  158

362 987

18 8D4

1108

19 911

- 846

35

- 812

Moderföretaget

Nettoomsättning  per  rörelsegren

Vatten  och  avlopp

Avfall  och  återvinning

Rörelseresultal  perrörelsegren

Vatten  och  avlopp

Avfall  och  återvinning

Resultat  efler  finansiella  poster  per  röre1segren

Vatten  och  avlopp

Avfall  och  återvinning

Not  3 Övriga  rörelseintäkter

Koncernen

F6rsäkringsersättning  brand  Täfteå  Reningsverk

Intrångsersättning  markupplåtelse

Elproduktion

EU-bidrag

Statliga  bidrag

Övriga  bidrag

Reservvattenutredning

Lokalhyror  och  arrenden

UtbiIdningsverksamhet

Realisationsvinster

Övrigt

Moderföretaget

Lokalhyror  och  arrenden

Försäkringsersättning  brand  Täfteå  Reningsverk

Intrångsersättning  markupplåtelse

Statliga  bidrag

Elproduktion

Övrigt

2019

257  281

98 577

355 858

21 430

1 037

2 2 467

1 865

-1

1 864

2019

354

258

692

6

487

445

155

2 168

4 565

7 784

226

354

1189

9 553

2018

247  936

96 293

344  229

12 434

2 547

1498i

- 9 568

1119

- 8 449

2018

242  973

94 771

337744

15 058

2 459

17 517

- 6 862

1 063

- 5 799

2018

2 771

1 500

609

538

493

404

95

958

7 368

5 603

2 77i

1 500

609

431

10 914
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Not  4 Arvode  och  kostnadsersättning  till  revisorer

2019 2018

Koncern

Ernst  & Young  AB

Revisionsuppdrag

Skatterådgivning

Andra  uppdrag

Deloitte  AB

Revisionsuppdrag

Skatterådgivning

Andra  uppdrag

Övriga  revisorer

Revisionsuppdrag 12

Moderföretag

Ernst  & Young  AB

Revisionsuppdrag

Skatterådgivning

Deloitte  AB

Revisionsuppdrag

Skatterådgivning

Andra  uppdrag

Övriga  revisorer

Revisionsuppdrag 12

Kommentar

Med revisionsuppdrag  avses  granskning  av årsredovisningen  och bokföringen  samt  styrelsens

och verkställande  direktörens  förvaltning,  övriga  arbetsuppgiffer  som det ankommer  på företagets

revisor  att utföra  samt  rådgivning  eller  annat  biträde  som föranleds  av iakttagelser  vid sådan
granskning  eller  genomförandet  av sådana  övriga  arbetsuppgifter.

Not  5 Anställda,  personalkostnader  och  arvoden  till  styrelse

Medelantalet  anställda

2019

varav

män 2018

varav

män

Moderföretaget

O% O%

Dotterföretag

155 68% 151 69%

Koncernen  totalt 155 68% 151 69%
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Redovisning  av könsfördelning  bland  ledande  befattningshavare

Moderföretaget

Styrelsen

Koncernen  totalt

Styrelsen

Övriga  ledande  befattningshavare

2019-12-31

Andel  kvinnor

57%

2018-12-31

Andel  kvrnnor

57%

Löner  och  andra  ersättningar  samt  sociala  kostnader,  inklusive  pensionskostnader

Moderföretaget
(varav  pensionskostnad)

Dotterföretag
(varav  pensronskostnad)

Koncernen  totalt
(varav  pensronskos[nad)

2019

Vner  och

ersättningar

749
1)

71 447

72 "196
2)

Sociala

kostnader

- 8 383
-(8 612)

30 767
(6 703)

22 385
-(1 909)

2018

Löner  och

ersättningar

237

66 357

66 594
1)

Sociala

kostnader

28 476
(6 183)

28 548
(6 183)

4 ) Av koncernens  pensionskostnader  avser  4 4 76 tkr  (f.å. 1 043 tkr) företagets  VD och styrelse.

I slutet  av året  beviljade  länsstyrelsen  att Umeva  skulle  få lyfta ersättning  på 8,6 mkr  från en

pensionsstiftelse  för  att täcka  en engångspremie  som tidigare  betalats  in vid byte  av tryggandeTorm.

Då denna  ersättning  tidigare  nekats  får beslutet  en resultatökande  effekt  2019.

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

anställda

Moderföretaget
(varav  tan[iem  o.d  )

Dotterföretag
(varav  tantiem  o d )

Koncernen  totalt
(varav  kan[iem o.d.)

2019

Styrelse

och VD

Övriga
anställda

749

1 034

i 783

70 413

70 413

2018

Styrelse

och  VD

237

1 058

1 295

Övriga
anställda

65 299

65 299
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Not  6 0perationell  leasing

Leasingavtal  där  företaget  är  leasetagare

Koncern

Framtida  minimileaseavgifter  avseende  icke

uppsägningsbara  operationella  leasingavtal

Inom  ett år

Mellan  ett och  fem  år

Senare  än fem  år

Räkenskapsårets  kostnadsförda  leasingavgiffer

Moderföretaget

Framtida  minimileaseavgrfter  avseende  rcke

uppsägningsbara  operationella  leasingavtal

Inom  ett år

Mellan  ett och  fem  år

Senare  än fem  år

Räkenskapsårets  kostnadsförda  leasingavgifter

2019-12-31

4 222

4 893

9 115

2019

7 154

2019-12-31

811

2 230

3 041

2019

1 214

Not  7 Ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Koncernen

Ränteintäkter,  övriga

Moderföretaget

Ränteintäkter,  koncernföretag

Ränteintäkter,  övriga

Not  8 Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Koncernen

Räntekostnader,  koncernföretag

Räntekostnader,  övriga

Moderfi'retaget

Räntekostnader,  koncernföretag

Räntekostnader,  övriga

NOt 9 Bokslutsdispositioner,  övriga

Skillnad  mellan  skattemässig  och  redovisad  avskrivning

2019

218

218

109

218

328

2019

- 20 922

-18

- 20 940

- 20 922

- 8

- 20 931

2019

1 968

1 968

21 (31)

2018-12-31

5 054

5 040

2

10 096

2018

6 434

2018-12-31

1 880

i 853

3 733

2018

1 679

2018

103

103

106

103

208

2018

-23 510

- 23

-23 533

-23 510

-14

- 23 525

2018

i 968

1 968
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Not  10 Skatt  på årets  resultat

Koncernen

Aktuell  skattekostnad

Skatt  avseende  tidigare  beskattnir'igsår

Uppskjuten  skatt

Moderföretaget

Aktuell  skattekostnad

Uppskjuten  skatt

Avstämning  av effektiv  skatt

Koncernen

Resultat  före  skatt

Skatt  enligt  gällande  skattesats  för  koncernföretaget

Andra  icke-avdragsgilla  kostnader

Ej skattepliktiga  intäkter

Skatt  hänförlig  till tidigare  år

Effekt  av ändrade  skattesatser

Redovisad  effektiv  skatt

Moderföretaget

Resultat  före  skatt

Skatt  eniigt  gällande  skattesats  för  moderföretaget

Ej avdragsgilla  kostnader

Ej skattepliktiga  intäkter

Effekt  av ändrade  skattesatser

Redovisad  effektiv  skatt

Procent

21,4%

- 33,6%

2,1 %

-1Ei,9%

- 3,4%

-30,4%

Procent

2ä,4%

014%

-0,4%

O,O%

21.4%

2019

- 366

- 137

255

- 247

2018

-1 99

2 620

2 421

753

753

2019

Belopp  Procent

-812

2018

Belopp

-8 449

174

- 273

17

-1 37

-28

-247

22,0%

-2,8%

0,2%

O,O%

9,2%

2B,7%

1 859

-238

19

781

2 421

Belopp

3 832

Procent

201B

Belopp

-3 832

22,0%

-2,2%

O, 5%

0,7%

21.0%

843

- 83

19

-26

753

Not  1l Koncessioner,  patent,  licenser,  varumärken  samt  liknande  rättigheter

2019-12-31

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Övriga  investeringar

Omklassificeringar

Vid  årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid  årets  början

Årets  avskrivning

Vid årets  slut

8 021

746

34

8 801

-2 636

-1 922

-4 558

2018-12-3j

6 384

i 401

236

8 021

-1 042

'1594

-2 636

Redovisat  värde  vid  årets  slut 4 244 5 386
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Not  12 Förskott  avseende  imrnateriella  anläggningstillgångar

2019-12-31

Koncernen

Förskott vid årets bö2an
Omklassificeringar

Under  året  utbetalda  förskott

Redovisat  värde  vid  årets  slut

Moderfe'retaget

Rjrskott  vid årets  början

Under  året  utbetalda  förskott

Redovisat  värde  vid  årets  slut

808

808

Not  13 Byggnader  och  mark

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Nyanskaffningar

Omklassificeringar

Vid  årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid årets  börjah

Årets  avskrivning

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

Moderföretaget

Ackumu1erade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Nyanskaffningar

Omklassificeringar

Vid  årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid  årets  början

Årets  avskrivning

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

Varav  mark  

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Redovisat  värde  vid årets  slut

Moderföretaget

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Redovisat  värde  vid årets  slut

2019-12-31

763  203

18 407

26 720

808 330

-14482a1

-19  378

-164  199

644 131

2019-12-31

763  287

18 510

26 890

808 687

- i44821

-19 381

-164  202

644  485

20j9-12-31

49 251

49 251

49 251

49 251

2018-12-31

2018-12-31

753  884

7 217

2 102

763  203

-126  206

-18 615

- i44821

618  382

2018-12-31

753  883

7 302

2102

763  287

-126  206

-18  615

-144821

618  467

2018-12-31

49 251

49 251

49 251

49 251
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Not  14 Inventarier,  verktyg  och  installationer

Koncernen

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid årets  början

Nyanskaffningar

Avyttringar  och  utrangeringar

Omklassificeringar

Vid  årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid årets  början

Återförda  avskrivningar  på avyttringar  och utrangeringar

Årets  avskrivning

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2019-12-31

967  556

57 965

-76

66 510

1 091 955

- 364  551

76

- 36 987

-401 462

690  493

Moderföretaget

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Nyanskaffningar

Omklassificeringar

Vid  årets  slut

Ackumulerade  avskrivningar

Vid  årets  början

Årets  avskrivning  på anskaffningsvärden

Vid  årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

Not  I 5 Pågående  nyanläggningar  och  förskott

avseende  materiella  anIäggningstiIIgångar

Koncernen

Vid  årets  början

Omklassificeringar

Investeringar

Redovisat  värde  vid  årets  slut

Moderföretaget

Vid årets  början

Omklassificeringar

Investeringar

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2019-12-31

955  632

55774

67 233

i 078  640

- 354  312

- 35 872

- 390  184

688  455

2019-12-31

128  725

-93  230

92 131

127  626

130  528

-94123

93 678

i30  084

2018-12-31

922147

26 891

-96

18 614

967  556

- 330  089

96

- 34 558

- 364  551

603  0D4

2018-12-31

910  807

26 2i1

18 614

955  632

- 320  417

- 33 895

- 354  312

601 320

2018-12-31

42 248

-20  952

107  429

128  725

42014

-20  716

109  230

130  528
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Not  16 Andelar  i koncernföretag

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Vid  årets  början

Vid årets  slut

Redovisat  värde  vid  årets  slut

2019-12-31

3 800

3 800

3 800

Spec  av moderföretagets  och  koncernens  innehav  av  andelar  i koncernföretag

2019-12-31

An[al Andel  Redovrsat

Dotterföretag/Orgnr/Säte  andelar i%Q  värde

Vatten och Avfallskompetens  i Norr AB, 950 95,0  3 800
559028-8899,  umeå

3 800

i) Ägarandelen  av kapitalet  avses,  vilket  även  överensstämmer  med  andelen  av rösterna

för  totalt  antal  aktier.

Not  17  Uppskjuten  skatt

Koncernen

Väsentliga  temporära  skillnader  hänrörliga

till  uppskjuten  skattesku1d

Byggnader

Markanläggningar

Redovisat

värde

509  471

85 764

595 235

2019-12-31

Skattemässigt

värde

497  236

80 396

577  632

Skattemässiga  underskottsavdrag  uppgår  till 17 829  356  kr.

Koncernen

Ysentliga  temporära  skillnader

Temporär  skillnad  byggnader

Temporär  skillnad  markanläggningar

Övriga  temporära  skillnader

Obeskattade  reserver

Skattemässigt  underskottsavdrag

Uppskjuten  skattefordran/skuld

Kvittning

Uppskjuten  skatteskuld  (netto)

Uppskjuten

skattefordran

1 241

3 673

4 914

-4914

2019-12-31

Uppskjuten

skatteskuld

2 520

i 106

12  564

16 190

-4 914

11 278

25 (31)

2018-12-31

3 800

3 800

3 800

2018-12-31

Redovisat

värde

3 800

3 800

Temporär

skillnad

12  235

5 368

17  602

Netto

- 2 520

-1 106

1 241

-12  564

3 673

-11 276

-11276
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Koncernen

Väsentliga  temporära  skillnader  hänförliga

till  uppskjuten  skatteskuld

Byggnader

Markanläggningar

Redovisat

värde

474  391

72 476

546  867

Skattemässiga  underskottsavdrag  uppgår  till 17 536 4 85 kr.

Koncernen

Väsei'itliga  temporära  skillnader

Temporär  skillnad  byggnader

Temporär  skillnad  markanläggningar

Obeskattade  reserver

Övriga  temporära  skillnader

Skattemässigt  underskottsavdr'ag

Uppskjuten  skattefordran/skuld

Kvittning

Uppskjuten  skatteskuld  (netto)

Uppskjuten

skattefordran

420

3 644

4064

-4 064

Moderh5retaget

Väsentiiga  ternporära  skillnader  hänfiörliga

till  vppskjuten  skatteskuld

Byggriader

Markanläggningar

Redovisat

värde

509  471

85 764

595  235

Skattemässiga  underskottsavdrag  uppgår  till 4 7 829  356  kr.

Moderföretaget

Väsentliga  temporära  skillnader

Temporär  skillnad  byggnader

Temporär  skillnad  markanläggningar

Skattemässigt  underskottsavdrag

Uppsk,iuten  skattefordran/skuld

Kvittning

Uppskjuten  skattefordran/skuld  (netto)

Uppskjuten

skattefordran

3 673

3 673

-3 626

47

2018-12-31

Skattemässigt

värde

465  002

69 189

534 191

2018-12-31

uppskjuten

skatteskuld

1 934

677

i2  986

15 597

-4 064

11 533

2019-12-31

Skattemässigt

värde

497  236

80 396

577  632

2019-12-31

Uppskjuten

skatteskuld

2 520

1106

3 626

-3 626

o

Temporär

skillnad

9 389

3 287

12 676

Netto

-1 934

-677

-12 986

420

3 644

- 11 533

-11 533

Temporär

ski1lnad

12 235

5 368

17 602

Netto

-2 520

-1 106

3 673

47
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Moderfi:5retaget

Väsentliga  temporära  skillnader  hänförliga

till  uppskjuten  skatteskuld

Byggnader

Markanläggningar

Redovisat

värde

474476

73 196

547  672

2018-12-31

Skattemässigt

värde

465  002

69 189

534 191

Skaktemässiga  underskottsavdrag  uppgår  till 17 536 185  kr.

ModerfC'retaget

Väsentliga  temporära  skillnader

Temporär  skillnad  byggnader

Temporär  skillnad  markanläggningar

Skattemässigt  underskottsavdrag

Uppskjuten  skattefordran/skuld

Kvittning

Uppskjuten  skattefordran/skuld  (netto)

Uppskjuten

skattefordran

3644

3644

-2777

866

r4ot18 Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Koncern

Försäkringsersättning  brand  Täfteå  Reningsverk

Upplupna  VA-och  avfallstaxor

Upplupen  intrångsersättning

Upplupen  driftentreprenadsersättning

Upplupna  intäkter  avfallsprodukter

Upplupen  intäkt  förpackningsinsam)ing

Upplupet  EU-bidrag

Övriga  förutbetalda  kostnader

Övriga  upplupna  intäkter

Moderföretag

Försäkringsersättning  brand  Täfieå  Reningsverk

Upplupna  VA-  och  avfallstaxor

Uppkipen  intrångsersättning

Upplupna  intäkter  avfallsprodukter

Upplupen  intäkt  förpackningsinsamIing

Öwiga  upplupna  intäkter

Övriga  förutbetalda  kostnader

201  B-12-31

Uppskjuten

skatteskuld

1 952

825

2 777

-2 777

o

2019-12-31

2 78i

588

346

300

258

1 648

106

6 027

2 781

346

300

27

305

3 760

Not  19 Disposition  av  vinst  eller  förlust

Förslag  till  disposition  av  företagets  vinst  eller  förlust

Styrelsen  föreslår  att fritt  eget  kapital,  4 222  614  kronor,  disponeras  enligt  följande:

Balanseras  i ny räkning

Summa

I 223

1 223

Temporär

skillnad

9474

4 007

13 481

Netto

-1 952

- 825

3 644

866

866

2018-12-31

2 771

2 309

1 500

603

396

300

544

411

8 834

2 771

2 309

1 500

396

300

337

2 31

7 844
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Not  20 Antal  aktier  och  kvotvärde

antal  aktier

kvotvärde

zotg-q:-sy

1 000

i0  000

2018-12-31

1 000

10 000

Not  2'1 Övriga  avsättningar

Koncernen

Skadeersättningar

Moderföretaget

Skadeersättningar

Koncernen

Skadeersättningar

Redovisat  värde  vid  årets  början

Avsättningar  som  gjorts  under  åretl

Belopp  som  tagits  i anspråk  under  året

Outnyttjade  belopp  som  har  återförts  under  året

Redovisat  värde  vid  årets  slut

Moderföretaget

Skadeersättningar

Redovisat  värde  vid  årets  början

Avsättningar  som  gjorts  under  året'

Belopp  som  tagits  i anspråk  under  året

Outnyttjade  belopp  som  har  återförts  under  året

Redovisat  värde  vid  årets  slut

1 ) Inkl ökningar  av befintliga  avsättningar.

2019-12-31

4 792

4 792

4 792

4 792

2019-12-31

8 246

i 073

-1 060

- 3 467

4 792

2019-12-31

8 246

1 073

- 1060

- 3 467

4 792

2018-12-31

8 246

8 246

8 246

8 246

2018-12-31

5145

3 618

-293

- 224

8 246

2018-12-31

5-145

3 618

-293

- 224

8 246

De skadeersättningar  som  betalas  ut avser  skador  som  uppstår  på fastigheter  mm  på grund  av den

allmänna  VA-anläggningen,  och  som  huvudmannen  utifrån  gällande  lagar  till någon  del bedöms

skadeståndsskyldiga  till.

Not  22  Långfristiga  skulder

Koncernen

Övriga  skulder.'

Förutbetalda  anslutningsavgiffer

Skuld  avseende  investering  i säker  vattenförsörjning  Umeå

Moderföretaget

Övriga  skulder.'

Förutbetalda  anslutningsavgifter

Skuld avseende investering i säker vattenförsö2ning Umeå

2019-12-31

258  710

18 597

277  307

258  710

i8  597

277  307

2018-12-31

247  900

7 479

255  378

247  900

7 479

255  379
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Not  23 Checkräkningskredit

Koncernen

Beviljad  kreditlimit

Outnyttjad  del

Utnyttjat  kreditbelopp

2019-12-31

1 129  860

-77 360

1 052  500

2018-12-31

i 070 000

-87  491

982 509

Moderff'retaget

BeviJad kreditlimit  1109  860 3 050  000

Outnyttjaddel  -58727  -67913

Utnyttjatkreditbelopp  1051  133  982087

Checkräkningskrediten  från  koncernmodern  har  i årsredovisningen  klassificerats  som  en långfristig  skuld

då den  ingår  i bolagets  långsiktiga  finansiering  av verksamheten.

Bolagets  långfristiga  upplåning  fördelas  med  räntebindning  enligt  av kommunfullrnäktige  fastställd

finanspolicy  och  sköts  av kommunens  finansenhet

Not  24  Llpplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Koncernen

Förutbetalda  VA-  och  avfallstaxor

Skuld  mot  avfaIIstaxekoIIektivet

Upplupna  löneskatter  och  sociala  avgifter

Övriga  upplupna  kostnader

Upplupna  lönekostnader

Övrigt

Moderff'retaget

Förutbetalda  VA-  och  avfallstaxor

Skuld  mot  avfaIlstaxekoIIektivet

Övriga  upplupna  kostnader

Upplupna  löneskatter  och  sociala  avgifter

Övrigt

Not  25 Betalda  räntor  och  erhållen  utdelning

Koncernen

Erhållen  ränta

Erlagd  ränta

Moderföretaget

Erhållen  ränta

Erlagd  ränta

2019-12-31  2018-12-31

11 29i

7 966

6 190

7 288

3 780

36514

i1 291

7 966

6 417

22

149

25 846

2019

218

20 940

2019

328

20 931

9 587

7414

5 798

5 707

3 579

614

32 699

9 587

7 414

5 231

6

237

22474

2018

103

23 533

2018

208

23 525
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Not  26 Likvida  niedel

Koncernen

Följande  delkomponenter  ingårilikvida  medel.'

BanktilIgodohavanden

2019-12-31

1 069

1 069

2018-12-31

1 147

1 147

Ovanstående  poster  har  klassificerats  som likvida  medel  med utgångspunkten  att:
- De har  en obetydlig  risk  för  värdefluktuationer.

- De kan lätt omvandlas  till kassamedel.

- De har en löptid  om he5gst 3 månader  från anskaffningstidpunkten.

ModerR5retaget

Följande  delkomponenter  ingårilikvida  medel.'

BanktilIgodohavanden

2019-12-31

1 069

1 069

2018-12-31

1 147

1 147

Ovanstående  poster  har  klassificerats  som likvida  medel  med utgångspunkten  att:
- De har en obetyd!ig  risk  för  värdefluktuationer.

- De kan lätt omvandlas  till kassamedel.

- De har en löptid  om he5gst 3 månader  från anskaffningstidpunkten.

Not  27  Övriga  upplysningar  till  kassaflödesanalysen

Justeringar  för  poster  som  inte  ingår  i kassaflödet  m m

Koncernen

Avskrivningar

Rearesiiltat  avyttring  av anIäggningstilIgångar

Övriga  avsättningar

Övriga  ej kassaflödespåverkande  poster

2019

58 287

-155

-3 454

-2

54 676

2018

54 767

-95

4146

58 818

Moderföretaget

Avskrivningar

Övriga  avsättningar

2019

55 254

-3 454

51 800

2018

52 5"10

4 146

56 656

Not  28 Koncernuppgifter
Företaget  är helägt  dotterföretag  till Umeå  Kommunföretag  AB, org nr 556051-9562  med säte  i
Umeå.  Umeå  Vatten  och Avfall  AB upprättar  koncernredovisning  för  den minsta  koncernen  som
bolaget  ingår  i.

Umeå  Vatten  och Avfall  AB ingår  i en koncern  där Umeå  Kommunföretag  AB, org nr 556051-9562
med  säte  i Umeå,  upprättar  koncernredovisning  för den största  koncernen.

Inköp  och fi:5rsä1jning inom  koncernen
Av koncernens  totala  inköp  och försäljning  mätt  i kronor  avser  24 (24) % av inköpen  och 18 (17) %
av försäljningen  andra  företag  inom hela den företagsgrupp  som koncernen  tillhör.

Av moderföretagets  totala  inköp  och försäljning  mätt  i kronor  avser  61 (61) % av inköpen  och
20 (19) % av försäljningen  andra  företag  inom hela den företagsgrupp  som  företaget  tillhör.
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Not  29

Rörelsemarginal:

Balansomslutning:

Soliditet:

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelseresultat/  Nettoomsättning

Totala  tillgångar

Justerat  eget  kapital  / Totala  tillgångar

Umeå  den  13  Mars  2020

Per-Erik  J

Ordförande

- I - ZI

Tinh  Ri Mattias  Sehlsteöt

Anna-Ka-rin  Sjölarider Ingela  Vallrud

Kerstiii  Widmari Tomas  Blomqvist

Verkstä1rande dire

Vår  revisior'isberätteIse  har  lämnats  2020-  Ö'i -C)S

Ernst  & Young,AB

Joakim

revisor



Building  a better
workinq  world

Revisionsberättelse

Till bolaqsstämman  i Umeå  Vatten  och AvTall AB, org.nr  556492-0287

Flappcrt  om årsredovisninqen  och

koncernredovisi'iiriqen

kJttalanden

Vi har utfört  en revision  av årsredovisningen  och koncernredovis-

ningen  för  Umeå  Vatten  och Avfall  AB Tör räkenskapsåret  2019.

Enlk)t  vår  uppfattnint)  har  årsredovisningen  och  koncern-

redovisningen  upprättats  i enlighet  med årsredovisninqslaqen  och

qer en i alla väsentliga  avseenden  rättvisande  bild av moder

bolagets  och koncernens  finansiella  ställninq  per  den 31 december

2019  och av dessas  finansiella  resultat  och kassaflöden  {ör året

enligt  årsredovisningslagen.  Förvaltningsberättelsen  är förenlR)

med årsredovisningens  och koncernredovisninqens  övriga  delar.

Vi tillstyrker  därTör  att  bolagsstämman  fastsIäller  resultat-

räkninqen  och balansräkningen  f('r  moderbolaget  och koncernen.

Grund  fär  uttalanden

Vi har utTört  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  moderbolaget  och koncernen  enlR)t  god

revisorssed  i Sverige  och har i övrigt  Tullqjort  vårt yrkesetiska

ansvar  enligt  dessa  krav.

Vi anser  att de revisionsbevis  vi har inhämtat  är tillräckliga  och

ändamålsenlR)a  som grund  för  våra uttalanden.

<5vrrq upolysninq

Revisionen  av årsredovisningen  Tör år 2018  har uttörts  av en

annan  revisor  som lämnat  en revisionsberättelse  daterad  29 mars

2019  med  omodiTierade  uttalanden  i Rapport  om

årsredovrsnrngen.

St'ylrelSenS  OCh VerkSi;illande  drrektÖren5  anSll

Det är styrelsen  och verkställande  direkfören  som har  ansvaret  Tör

att årsredovisningen  och koncernredovisningen  upprättas  och att

de ger  en rättvisande  bild enlR)t  årsredovisningslagen.  Styrelsen

och verkställande  direktören  ansvarar  även för  den interna  kontroll

som de bedömer  är nödvändig  Tör att upprätta  en årsredovisning

och  koncernredovisninq  som  inte  innehåller  några väsentliga

felaktigheter,  vare  S:CI dessa beror  på oet)entligheter  eller  misstaq.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  och koncernredovisningen

ansvarar  styrelsen  och verkställande  direktören  för bedömningen

av bolagets och koncernens  förm%a att Tortsätta verksamheten.
De upplyser,  när så är tillämpligt,  om förhållanden  som kan påverka

förmågan  att  fortsätta  verksamheten  och att  använda  antagandet

om Tortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock  inte

om  styrelsen  och verkställande  direktören  avser att likvidera

bolaget,  upphöra  med verksamheten  ellerinte  har  n%ot realistiskt
alternativ  till att  göra  något  av detta.

Revisoms  ansvar

Våra mål är att uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om att årsredo-

visningen  och koncernredovisnim:1en  som helhet inte innehåller
n%ra väsentliga Telaktigheter, vare siq dessa beror på oegent-
ligheter  eller  misstag,  och att lämna en revisionsberättelse  som

innehåller  våra uttalanden.  Rimlig säkerhet  är en hög grad av

säkerhet.  men är ingen  garanti  +ör att en revision  som utförs  enliqt

ISA och god revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  att upptäcka  en

väsentlig  felaktighet  om en sådan Tinns. Felaktigheter  kan uppstå

på grund  av oeqentlR)heter  eller  misstag  och anses  vara  väsentliga

om de enskilt  eller  tillsammans  rimligen  kan förvän[as  påverka  de

ekonomiska  beslut  som användare  fattar  med grund  i årsredo-

visnim;)en  och koncernredovisningen.

Som del av en revision  enligt  ISA använder  vi professionellt

omdöme  och har en professionellt  skeptisk  inställnint)  under  hela

revisionen.  Dessutom:

identifierar  och bedömer  vi riskerna  för väsentlR)a  felaktig-

heter  i årsredovisnim)en  och koncernredovisnmgen,  vare sig

dessa beror  på oegentligheter  eller misstag.  uttormar  och

utTör  qransknim;)såh:)ärder  bland  annat  utiTrån  dessa  risker  och

inhämtar  revisionsbevis  som är tillräckliga  och ändamålsenliga

lör  att uh:)öra en grund  för  våra  uttalanden.  Risken  Tör att inte

upptäcka  en väsentlig  felaktighet  rill {öljrJ av oeqen[lir;)heter  :ar

högre  än för en väsentlR)  Telaktighet  som beror  på misstai;),

eftersom  oegentligheter  kan innetatta  agerande  i vaskopi,  för-

falsknim:l,  avsiktliga  utelämnanden,  felaktiq  information  eller
åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  vi oss en förståelse  av den del av bolagets  interna

kontroll  som har betydelse  för vår revision  för att utTorma

granskningsåtgärder  som ar lämpliga  med hänsyn  rill  om-

ständiqheterna,  men inte lör  att uttala  oss om etteJiviteten  i

den imerna  kontrollen.

utvärderar  vi lämplR)heten

används  och  rimligheten

direktörens  uppskattningar

upplysningar.

de  redovisningsprinciper  som

styrelsens  och  verkställande

redovisningen  och  tillhörande

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

ställande  direkfören  använder  antagandet  om Tortsatt  drift  vid

upprättandet  av årsredovisningen  och koncernredovisnim:)en.

Vi drar  också  en slutsats,  med grund  i de inhamtade  revisions-

bevisen,  om det Tinns någon  vasentlig  osakerhetstaJor  som

avser  sådana händelser  eller  förhållanden  som kan leda kill

betydande tvivel om bolaqets och koncernens  Torm%a att
fortsätta  verksamheten.  Om vi drar  sluksatsen  att  det Tinns en

väsentlig  osäkerhetsfaktor.  måste  vi i revisionsberättelsen

fästa  uppmärksamheten  på upplysningarna  i årsredovisninqen

och  koncernredovisningen  om  den  väsentliga  osäkerhets-

Taktorn  eller,  om sådana  upplysnim;)ar  är otillräckliga,  modi-

fiera  uttalandet  om  årsredovisningen  och  koncernredovis-

ningen.  Våra  slutsatser  baseras  på de revisionsbevis  som

inhämtas  fram  till dakumet  Tör revisionsberäktelsen.  Dock kan

framtida  händelser  eller  förhållanden  r:)öra att  ett  bolaq  och en

koncern  inte längre  kan Tortsätta  verksamheten.

utvärderar  vi den övergripande  presentationen.  strukturen  och

innehållet  i årsredovisningen  och koncernredovisningen,  dtjri-

bland  upplysninqarna,  och om årsredovismngen  och koncern-

redovisnint)en  återqer  de underliggande  transaktionerna  och

händelserna  på ett  säkt som ger en rättvisande  bild.

inhämtar  vi tillräckliga  och  ändamålsenlR)a  revisionsbevis

avseende  den  finansiella  informationen  för enheterna  eller

affärsaktiviteterna  inom  koncernen  lör att göra  ett uttalande

avseende  koncernredovisningen.  Vi ansvarar  för  styrnim;),

övervakning  och utförande  av koncernrevisionen.  Vi är ensamt

ansvariga  för  våra  uttalanden.

Vi  måste  informera  styrelsen  om  bland  annat  revisionens

planerade  omfattning  och inriktning  samt  tidpunkten  Tör den. Vi

måste  också  in+ormera  om  betydelsetulla  iakttagelser  under

revisionen,  däribland  de eventuella  betydande  brister  i den interna

kontrollen  som vi identiTierat

A membei  lirm  ol Ei nxt  & Youna  Glolial  Lunited
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Rapport  om andraa f«rav  eniiqt  [aqar  octi  andra

författninqar

Uttalanden

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  och koncernredovisningen

har vi även utfört  en revision  av styrelsens  och verkställande

direktörens  Törvaltninq  för  Umeå Vatten  och AvTall AB för  räken-

skapsåret  2019  samt av Törslaget  till dispositioner  beträffande

bolagets  vinst  eller  förlust.

Vi tillstyrker  att  bolagsstämman  disponerar  vinsten  enltgt  fi5rs1aget

i förvaltninqsberättelsen  och beviljar  styrelsens  ledamöter  och

verkställande  direktören  ansvarsfrihet  för  räkenskapsåret.

Grund  för  uttalanden

Vi har utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i SverR)e. Vårt

ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revrsorns  ansvar.

Vi är oberoenrJe  i förhållande  till moderbolaqet  och koncernen

enligt  god revisorssed  i Sverige  och har i övrR)t Tullgjort  vårt

yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Vi anser  att de revisionsbevis  vi har inhämtat  är tillräcklR)a  och

ändamålsenliga  som grund  för  våra  uttalanden.

Styre/sens  oeti vcrkställandt  drrektörens  ansvar

Det är styrelsen  som har ansvaret  för f('rslaget  till dispositioner

beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid Törslag till utdelning

innefattar  detta  bland  annat  en bedömning  av om utdelningen  är

Törsvarlig  med hänsyn  till de krav som bolagets  och koncernens

verksamhetsart,  omfattning  och risker  ställer  på storleken  av

moderbolagets  och koncernens  egna kapital,  konsoliderinqsbehov,

likviditet  och ställning  i övriqt.

Styrelsen  ansvarar  fÖr bolagets  orqanisation  och förvaltninqen  av

bolagets  angeläqenheter.  Detta inneTattar  bland annat  att Tort-

löpande  bedöma  bolagets  och koncernens  ekonomiska  situation

och  att  tillse  att bolagets  organisation  'år utTormad  så att

bokföringen,  medelsförvaltningen  och  bolagets  ekonomiska

angelägenheter  i övriqt  kontrolleras  på ett betryggande  sätt.

Verkställande  direktören  ska  sköta den  R5pande  Törvaltningen

enligt  styrelsens  riktlinjer  och anvisningar  och bland  annat  vidta  de

åtgärder  som är nödvändiga  Tör att bolagets  bokföring  ska fult-

göras  i överensstämmelse  med lag och för  att  medelsförvaltningen

ska skötas  på ett  betryggande  sätt.

ReVISÖrnS  i';lnSl/;lr

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed  vårt

uttalande  om ansvarsfrihet,  är att inhämta  revisionsbevis  rör att

med en rimlig  qrad  av säkerhet  kunna  bedöma  om nåqon  styrelse-

ledamot  eller  verkställande  direktören  i något  väsentligt  avseende:

Töretaqit  nåi;lon åtgärd  eller  gjort  sig skyldR) till någon  Tör-
summelse  som  kan  Töranleda  ersättningsskyldR)het  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  Törlust,  och därmed  vårt  uttalande  om detta,  är

att med rimlig  grad  av säkerhet  bedöma  om förslaget  är Törenliqt

med aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är en hög grad  av säkerhet,  men int)en  garanti  !R5r

att en revision  som utTörs  enligt  god revisionssed  i Sverige  alltid

kommer  att  upptäcka  åh:)ärder  eller försummelser  som  kan

föranleda  ersättninqsskyldighet  mot  bolaget,  eller  att  ett  Törslag  till

dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  inte är förenligt  med

aktiebolagslagen.

Som  en del  av en revision  enligt  god  revisionssed  i Sverige

använder  vi professionellt  omdome  och  har  en  professionellt

skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.  Gransknmgen  av

Törvaltningen  och förslaget  till dispositioner  av bolagets  vmst  eller

Törlust  grundar  sig främsf  på revisionen  av räkenskaperna.  Vilka

tillkommande  granskningsått)arder  som  utTors  baseras  på vår

professionella  bedömning  med utgånqspunkt  i risk och väsent-

lighet.  Det innelär  atk vi fokuserar  granskninqen  på sådana

åtgärder,  områden  och förhållanden  som är väsentliga  lot  verk-

samheten  och där avsteg  och övertradelser  skulle ha särskild

betydelse  för  bolagets  situation.  Vi går  igenom  och prövar  fattatle

beslut,  beslutsunderlaq,  vidtagna  åtgärder  och andra  te)rhållanden

som är relevanta  lör  vårt  uttalande  om ansvarstrihet.  Som under-

lag  för vårt uttalande  om  styrelsens  +örslag  till  dispositioner

beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust  har  vi granskat  om förslaget

är förenligt  med aktiebolagslagen.

Umeå  den 1 april  2020

Ernst  & Young  AB

AukIeiffl-erad  revisor

2 (2)
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Grans'kningsrapport

Till  fullrnäktige  i Umeå  kommun

Till  årsstämman  i Umeå  Vatten  och  Avfall  AB

org.nr.  556492-0287

Vi  av fullmäktige  i Umeå  kommun  ritsedda  1ekrnai'inarevisorer,  har granskat  Umeå  Vatten  och

Avfall  AB:s  verksarnhet.  Vi  liar  biträtts  av Ernst  &  Young  AB  och  KPMG  i vår  granskning.

Styrelse  ocli  VD  svarar  för  att  verksamheten  bedrivs  i enligliet  med  gällande  bolagsordning,  ägar-

direktiv  och beslut  samt  de f?5reskrifter  som gäller  för  verksamheten.  Lekrnannarevisorernas  an-

svar  är att granska  verksamliet  ocli  kontroll  samt  pröva  om verksamheten  bedrivits  i enlighet  med

fullmäktiges  uppdrag.

Granskningen  har utförts  enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen,  kommunens  revisionsregle-

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

riktning  och  omfattning  som behövs  för  att ge rimlig  grund  för  bedöinning  och  prövning.

Under  året  har  särskilda  granskningar  genomförts  om företagets  bolagsordning  och kris-  och ka-

tastrofberedskap.  Granslatingarna  liar  redovisats  i separata  revisionsrapporter  som har sänts till

bolagets  styrelse.  Vi  har  även  träffat  bolagets  ledning  och  gått  igenom  väsentliga  frågor  i syfte  att

bedöma  om bolagets  verksamhet  liar  skötts  på ett ändamålsenligt  och från  ekonomisk  synpui'ikt

tillfredsställande  sätt samt  att den  interna  kontrollen  Ar tillräcklig.  Vidare  har  vi  genomläst  styrel-

seprotokoll  ocl'i  andra  väsentliga  ledningsdokument  samt  årsredovisningen  för  2019.  Vi  har  också

träffat  den ariktoriserade  revisorn  i bolaget  för  att stäi'nma  av våra  respektive  granskningsinsatser

och  resultatet  av dessa.

Med  utgångsprinkt  från  våra  granslatingar  bedömer  vi sammantaget  att bolagets  verksamhet  har

skötts  på ett ändamålsenligt  och från  ekonomisk  synpru'ikt  tillfredsställande  sätt. Vi  bedömer  där-

till  att bolagets  interna  kontroll  liar  varit  tillräcklig.

Umeå  i mars  2020

1:taa-;3rtxa:aLut'ai,tA
Ulla-Britt  Lindholm

Lekinannarevisor

Leru'iart  Salomonsson

Lekrnannarevisor


