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Revisionsberättelse för år 2016

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av
direktionen under år 2016.

VafabMiljö Kommunalförbund
Revisorerna  

   

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och förbundsordningen.

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt, iallt väsentligt, tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt
väsentligt vara rättvisande.

Vi har alltför sent getts tillfälle att granska bokslut och fullständiga delårs- och årsredo-
visningar varför vi inte haft möjlighet att avlämna bedömning av delårsrapporten och
revisionsberättelse för årsredovisningen inom föreskriven tid. Vi rekommenderar att
tidsplanen resurser och förberedelser tillsätts så att delårs- och årsredovisningarna framgent
kan avlämnas i föreskriven tid.

Vi bedömer att det i förbundets budget och verksamhetsplan 2016 angetts mål som är
kopplade till begreppet "god ekonomisk hushållning" genom de fastställda övergripande
målen i förbundets styrkort. Man har beslutat om ett finansiellt mål, om en ekonomi i balans,
samt fyra verksamhetsmål. Av redogörelsen i förvaltningsberättelsen framgår att det
finansiella målet har uppfyllts. Redogörelsen för verksamhetsmålen visar att målet avseende
kunder uppnåtts medan övriga tre mål kopplade till kärnverksamheten inte fullt ut uppnåtts
för 2016. Förbundets samlade bedömning är trots det att man sammantaget uppfyllt god
ekonomisk hushållning.

Förbundet har inte upprättat någon avstämning av balanskravsresultatet iförvaltnings-
berättelsen. Mot bakgrund av årets överskott och med beaktande av redovisade
realisationsvinster framgår dock av årsredovisningen att ett positivt resultat uppkommer
varför balanskravet ändå kan anses vara uppfyllt. Vi rekommenderar att en avstämning av
balanskravet införs i kommande delårs- och årsredovisningar.

Sammantaget anser vi att utfallet avseende god ekonomisk hushållning i huvudsak är
uppnått varför slutsatsen är att man bedrivit verksamheten på ett ekonomisk effektivt sätt.

Vi tillstyrker att direktionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2016 godkänns.

Västerås den 4 april 2017
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Rapport över de sakkunnigas granskning av årsredovisningen per 2016-12-31



-;':<amf}"""

e .rrcêsensfmvalirmg

Genomföra pá uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna
Mars 2017

Revisionsrapport 2016

3:i,1aga KS Z017/146/2



EV
Building a better
working world

Sammanfattning ................................................................................................................. ..2

1. Inledning .................................................................................................................... ..3

1.1 Syfte ....................................................................................................................... ..3
1.2 Avgränsning och metod .......................................................................................... ..3

2. VafabMiljös ekonomiska läge ................................................................................... ..5

2.1. Ekonomiskt resultat enligt resultaträkningen ........................................................... ..5

3. God ekonomisk hushållning .......................................................................................6
3.1. Lagstadgade krav ................................................................................................... ..6
3.2. Avstämning av balanskravet ................................................................................... ..6
3.3. Resultathantering .................................................................................................... ..7
3.4. Finansiella mål ........................................................................................................ ..7
3.5. Verksamhetsmål ..................................................................................................... ..7
3.6. Sammanfattande bedömning avseende god ekonomisk hushållning ...................... ..7

4. Intern kontroll ............................................................................................................ ..8

4.1. Bokslutsprocessen .................................................................................................. ..8
4.2. Löpande granskning intern kontroll ......................................................................... ..8

5. Balansräkningen ....................................................................................................... ..9

5.1. Materiella anläggningstillgångar .............................................................................. ..9
5.2. Kundfordringar ........................................................................................................ ..9
5.3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ........................................................ ..9
5.4. Avsättningar ............................................................................................................ ..9
5.5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ....................................................... ._10

6. Kassaflödesanalys .................................................................................................. ..10

7. Tilläggsupplysningar .............................................................................................. ..10

7.1. Redovisningsprinciper ........................................................................................... ..10

8 Granskning av sammanställd redovisning ............................................................ ..11

1



EY
Buildinga better
working world

Sammanfattning

På uppdrag av VafabMiljö kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har EY granskat
kommunalförbundets årsbokslut och årsredovisning för år 2016. Här följer en summering av
väsentliga iakttagelser från granskningen:

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att årsredovisningen inte. i allt väsentligt, är upprättad i enlighet
med god redovisningssed. Avsättning för pensioner har dock inte fullt ut redovisats
enligt god redovisningssed vilket framgår av not 1 till årsredovisningen.

Man redovisar en samlad bedömning med avseende på om god ekonomisk
hushållning uppnås eller ej genom redovisning av de fem övergripande målen enligt
styrkortets perspektiv. Bedömningen ska baseras på en sammanvägd bedömning av
måluppfyllelse för dessa mål. Kommunalförbundet har ett övergripande finansiellt mål
om ekonomi i balans, vilket uppfyllts för 2016, samt fyra verksamhetsmål varav målet
avseende medarbetarna uppfylls medan övriga tre avseende kärnverksamheten inte
helt uppnåtts. Kommunalförbundets samlade bedömning är dock att man i det stora
hela har en god måluppfyllelse för 2016. Utfallet av verksamhetsmålen här inte
beskrivits på ett tydligt sätt i förvaltningsberättelsen genom angivande av mätetal vilket
vi föreslår införs i kommande delårs- och årsredovisningar.

För år 2016 redovisas ett resultat uppgående till 5663 tkr att jämföra med budget
-7 453 tkr. Awikelser mot budget uppkommer genom att det varit svårt att upprätta en
relevant budget beroende på de verksamhetsövergångar som skett dels i slutet av
2015, dels under 2016. intäkterna har varit högre från mottagning av förorenade
jordar, schakt- och byggavfall medan kostnaderna inte ökat i motsvarande mån.

Avstämning av resultatet enligt balanskravet har inte upprättats. Dock är årets
överskott så stort att man kan se att kraven trots allt uppfyllts. En avstämning av
balanskravsresultatet bör införas till kommande delårs- och årsredovisningar.

Årsredovisningen har en bra struktur och ger rimligt bra bild av kommu nalförbundets
ekonomi samt bra information om väsentliga händelser under året. Då verksamheten
består av olika avdelningar och avser både det kommunala uppdraget liksom extern
verksamhet skulle en mera detaljerad driftsredovisning tillföra bra information för att
bättre förstå verksamhetens utfall i förhållande till budget. lnvesteringsutfallet i
förhållande kan beskrivas mera tydligt t.ex. genom redovisning i tabellformat.

Bokslutsprocessen har, i samband med årsbokslutet. inte fungerat helt tillfreds-
ställande. Avstämningar har genomförts i tillräcklig omfattning och dokumentationen
har varit bra. Dock har inte den kompletta och fullständiga årsredovisningen arbetats
fram i tillräckligt god tid så att granskningen kunnat färdigställas och avrapporteras i tid
varför den färdiga årsredovisningen och revisionsberättelsen inte kunnat avlämnas till
medlemskommunerna inom föreskriven tid.

Vår bedömning är att den interna kontrollen är tillfredsställande. Vi lämnardock nägra
förslag till förbättringar vad gäller boksluts- och investeringsprocessen.

2



  
Buildingabetter
working world

T 

1.1 Syfte
Granskningen omfattar årsredovisningen för Kommunalförbundet med fokus på den
finansiella informationen i årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2016. Uppföljning av
målen för god ekonomisk hushållning ingår även igranskningen.

Syftet med granskningen är att:

bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt Lag om kommunal redovisning och
god sed för kommuner och därmed ger en rättvisande bild över resultat och ställning.

bedöma om balanskravet har uppnåtts,

bedöma om de av direktionen antagna finansiella målen uppnåtts,

bedöma om verksamheten bedrivits så att direktionens beslutade mål och inriktningar
för god ekonomisk hushållning för verksamheten uppnåtts,

Med rättvisande bild avses:

att redovisade tillgångar och skulder existerar och avser Kommunalförbundet,

att redovisade tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt, n

att samtliga tillgångar och skulder medtagits, i

att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt avseende
verksamhetsår samt

att god redovisningssed i övrigt uppfylls bland annat vad gäller krav på information i
förvaltningsberättelsen och i tilläggsupplysningarna.

l denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser. Vidare lämnas ett antal
rekommendationer.

1.2 Avgränsning och metod

Enligt kommunallagen 9 kap 9 § ställs krav på revisorerna att bedöma om resultatet i
årsbokslutet är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Granskningen av årsbokslutet
samt årsredovisningen är en del av den grundläggande granskningen som fastställts av de
förtroendevalda revisorerna i revisionsplanen för år 2016.
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Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningen omfattar följande delar av årsredovisningen:

förvaltningsberättelsen,
resultaträkningen,
balansräkningen,
kassaflödesanalysen, -
tillämpade redovisningsprinciper, noter samt kommentarer, '

Den kommunala särarten påverkar revisionens innehåll, planering och genomförande.
Revisionen av kommunal verksamhet styrs främst av kommunallagen, den kommunala
redovisningslagen, Rådet för kommunala redovisningsrekommendationer och skriften "God
revisionssed i kommunal verksamhet" (utgiven av SKL).

En revision innefattar att granska ett urval underlag för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. l revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som
använts i verksamheten.

Granskningsplaneringen har gjorts med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskanalys
av kommunalförbundets verksamhet. Väsentliga förändringar i jämförelse med tidigare år
som kan påverka redovisningen har analyserats. Bokslutsprocessen, bokföringen och
kontrollmiljön har utvärderats. Utifrån dessa avvägningar har vi inriktat vår granskning på de
balansposter som vi bedömt väsentliga. Granskningen omfattar såväl analytisk granskning
som substansgranskning. Resultaträkningen utgör ett väsentligt revisionsområde. Fokus har
lagts på intäktsredovisning och väsentliga kostnadsposter. Vi har genom stickprovskontroll
granskat räkenska psmaterial avseende väsentliga resultat- och balanskonton.
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2.1. Ekonomiskt resultat enligt resultaträkningen

Då verksamheten övergått från aktiebolaget till Kommunalförbundet under 2016 avser
nedanstående belopp hela koncernens utfall för bättre jämförbarhet med föregående år.
Redovisat resultat fördelar sig enligt följande (tkr):

Utfall-16 Budget-16 U1‘fah'—15
Verksamhetens intäkter

kommunala uppdraget 268 231 229 283 212 408
Ovriga intakter 254 913 264 314 263 173
Summa intäkter 523 144 493 597 475 581

Verksamhetens kostnader
Ovriga externa kostnader -321 270 -303 536 -295 128
Personalkostnader -135 611 -135 672 -124 287
Avskrivningar -54 701 -53 913 -56 444
Summa kostnader -511 582 -493 121 -475 859

Verksamhetens resultat 11 558 476 -1 173

Finansiella poster -5 895 -7 929 -3 551

Årets resultat 5 663 -7 453 -3 928

Som framgår av uppställningen ovan uppgår VafabMiljös (koncernen) resultat per 31
december 2016 till 5 663 tkr, vilket kan jämföras med resultatet föregående år om -3 928 tkr
samt budgeterat resultat på - 7 453 tkr.

l 2016 års budget var förutsättningarna svåra att fastställa då viss verksamhetsövergång från
medlemskommuner påverkat sista kvartalet 2015 och vissa påverkar 2016.

Utöver förändringar beroende på ovannämnda budgetförutsättningar har intäkter från bl.a.
mottagning av förorenade jordar, schakt- och byggavfall ökat medan kostnader inte ökat i
samma omfattning.

l årets avskrivningar ingår en extra avskrivning på 3,8 mkr avseende skillnaden mellan
beräknad och verkligt mätt mängd i deponierna.

Vi har granskat intäkter och bidrag analytiskt i förhållande till budget och föregående år.
Beslut och beräkningar är avstämda mot underlag och vi har tagit stickprov på väsentliga
intäktsposter.

Väsentliga kostnader har granskats analytiskt genom uppföljning mot budget, föregående år
samt stickprovskontroll mot underlag. Vår granskning har inte föranlett några väsentliga
avvikelser.
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I årsredovisningen har verksamhetens resultat beskrivits för hela kommunalförbundet i form
av resultaträkningen samt till viss del även avseende medlemskommunernas andel i
kommunalförbundets verksamhet. Då verksamheten består av olika delar, både tillhörande
det kommunala uppdraget och övrig extern verksamhet kan det vara lämpligt att redovisa
driftresultatet mera uppdelat för en bättre förståelse av hur verksamheten utvecklats. Om det
är möjligt kan även en uppdelning av balansräkningen på samma sätt tillföra värdefull
information.

 

God ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt. Direktionens mål ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats.
Långsiktighet och uthållighet är viktigt. För att säkerställa detta krävs genomtänkta processer
och ett styrsystem som håller samman delarna till en helhet.

3.1. Lagstadgade krav

Följande gäller:

att direktionen ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning",

att uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning, samt

att kommunalförbundets revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen.

Syftet är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska styra kommunal-
förbundet mot ändamålsenlighet och effektivitet.

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det är
endast de av direktionen fastställda målen inom ramen för god ekonomisk hushållning, som
är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. l förvaltnings-
berättelsen ska man utvärdera uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Revisorerna ska
därefter på basis av utvärderingen samt sin egen granskning av delårsrapport och
årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som fastställts.

Kravet på balans mellan intäkter och kostnader, "balanskravet", är lagstadgad. Avstämning
av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.

3.2. Avstämning av balanskravet

Enligt kommunallagen ska kommuner redovisa positiva resultat, vilket innebär att de löpande
intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Vid avstämning av det lagstadgade balans-
kravet ska nedskrivningar beaktas enligt försiktighetsprincipen, medan realisationsvinster ska
räknas bort.

l årsredovisningens förvaltningsberättelse för 2016 saknas en specifik avstämning av
balanskravet.Dockframgårdet att kommunalförbundetsresultatär så positivtatt, även med
beaktande av realisationsvinster på 1 234 tkr. blir det ett positivt resultat. Vi rekommenderar
att en särskild avstämning av balanskravet upprättas i kommande delårs- och
årsredovisningar.
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3.3. Resultathantering

Det finns inget särskilt förslag till resultathantering av åretsresultat på 5902 tkr (avser
Kommunalförbundet) dock framgår det av not 8 till eget kapital hur medlemskollektivets andel
av ackumulerade resultat från den överlämnade verksamheten ser ut.

3.4. Finansiella mål

De finansiella målen syftar till att behålla kommunalförbundets goda ekonomiska ställning på
kort och lång sikt. Kommunalförbundets finansiella mål för år2016 är en ekonomi i balans.

Då 2016 års resultat är ett överskott på 5902 tkr har det finansiella målet uppfyllts.

3.5. Verksamhetsmål

Direktionens mål för god ekonomisk hushållning finns i de fem övergripande målen kopplade
till styrkortets perspektiv. Ett av dessa övergripande mål är det finansiella målet om ekonomi
i balans. Övriga fyra mål avser Verksamhetsmål. Målen ska utvärderas och följas upp av
direktionen i delårsrapporten respektive årsredovisningen. Vidare ska revisorerna bedöma
måluppfyllelsen samt yttra sig till respektive förbundsmedlems fullmäktige.

De övergripande verksamhetsmålen är:
VafablVliljö ska ha nöjda kunder
Medarbetare ska vara kompetenta och engagerade
Verksamheten ska bidra till ökad resurshushållning
Samhällets förtroende för VafabMiljö ska fortsatt öka '

Vi noterar att man i årsredovisningen beskrivit de övergripande målen översiktligt samt
kommenterat utfallet. Dock saknas det redovisning av mätetal för respektive verksam-
hetsmål. Kommunalförbundets slutsats är att måluppfyllelsen i stort sett varit god. Målen
avseende kunder och det ekonomiska mlet är uppnått medan målen för medarbetare
och kärnverksamheten inte riktigt nådde ända fram av olika orsaker.

3.6. Sammanfattande bedömning avseende god ekonomisk hushållning

Efter granskningen av årsredovisningen för år 2016 är uppfattningen:
att de lagstadgade balanskravet har uppfyllts men att man inte specifikt redovisat
detta i förvaltningsberättelsen,
att det antagna finansiella målet för år 2016 som avser en ekonomi i balans uppnåtts,
att av de fyra antagna verksamhetsmålen har ett uppnåtts medan tre inte uppnåtts
fullt ut.

Enligt kommunalförbundets samlade bedömning med avseende på om god ekonomisk
hushållning uppnåtts eller ej har man trots ovannämnda avvikelser från måluppfyllnad ansett
att den totala måluppfyllelsen ändå är god. Bedömningen baseras på en sammanvägd
bedömning av måluppfyllelse för verksamhetsmålen och de finansiella målen.
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Enligt Kommunallagen ska nämnder och styrelser säkerställa att den interna kontrollen är
tillräcklig inom sitt område. Direktionen harfastställt riktlinjerför intern kontroll. Den interna
kontrollen ska säkerställa:

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
Tillförlitlig finansiell rapportering.
Efterlevnad av tillämpliga lager och förändringar.

inga väsentliga brister har noterats och den interna kontrollen bedöms på en övergripande
nivå som tillfredsställande.

4.1. Bokslutsprocessen

Kommunalförbundet har normalt en väl fungerande bokslutsprocess. Dock noterar vi att
p.g.a. personell resursbrist, till följd av ökad arbetsbelastning vid övergång till verksamheti
kommunalförbund och genom verksamhetsövergångarfrån medlemskommuner, har inte
rutinerna för avstämningar av balanskonton funnits på plats under hela året. Vi
rekommenderar att kommunalförbundet säkerställer att tillräckliga resurser finns i
organisationen för att kunna upprätthålla en god kontroll och upprättande av sakerställda
bokslut i tid.

Vi konstaterarockså att färdigställandeav årsbokslutoch årsredovisningendragit ut på tiden
och att årsredovisningen inledningsvis inte innehöll all den information som enligt god
redovisningssed krävs av kommunala verksamheter. Då detta är första året då verksam-
heten bedrivits i kommunalförbund har ett större förändringsarbete krävts vilket till viss del
kan förklara dessa brister. Pä samma sätt noterade vi innehållsmässiga brister i delårs-
rapporten per 31 augusti 2016 samt konstaterar att revisorerna erbjudits möjlighet att
granska denna alltför sent i förhållande till gällande regler. Vi rekommenderar att tidsplaner
upprättas och bättre förberedelser görs för att snabbare färdigställa fullständiga och
heltäckande delårs- och årsredovisningar som kan granskas av revisorerna och avlämnas i
tid.

4.2. Löpande granskning intern kontroll

På en övergripande nivå bedömer vi att intern kontroll ärtillfredsställande. Vi har dock
noterat några områden där vi rekommenderar att intern kontroll kan förbättras.

Vi har i samband med genomgång av investeringsprocessen noterat nägra saker som kan
förbättras. l den interna instruktionen för investeringar som vi tagit del av saknar vi tydlig
information om hur investeringar ska konteras/klassificeras för att underlätta en korrekt
bedömning av om det ska aktiveras som anläggningstillgång eller kostnadsföras enligt
gällande redovisningsprinciper. l samband med att en investering avslutas finns idag en rutin
innebärande att, för större investeringar, ett investeringsavslut ska upprättas. Vi noterar clock
att detta inte skett i samttiga fall varför vi rekommenderar att den etablerade rutinen efterlevs
för att redovisningen ska bli korrekt och ske i rätt tid.
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Balansräkningen (kommunaiförbundet) har granskats utifrån följsamhet mot lagen om
kommunal redovisning och rekommendationerfrän Rådet för kommunal redovisning. Nedan
kommenteras vissa specifika poster.

5.1. Materiella anläggningstillgångar

investeringsramen enligt budget var 144,8 mkr. Årets aktiverade investeringar blev dock
160,6 mkr beroende på att 62 mkr överförts från pågående investeringar 2015. Den enskilt
största aktiveringen avser nybyggnation av iakvattenaniäggning med 63,1 mkr. De större
investeringarna har presenterats i förvaitningsberätteisen. Dock har dessa inte ställts i
förhållande till beslutad investeringsbudget varför eventuella överdrag eller lägre utfall inte
kan utläsas. Vi förordar att en mera överskådlig uppställning, gärna i tabellform, införs i
kommande delårs- och årsredovisningar.

lnvesteringsprocessen och under året gjorda investeringar har stickprovsvis granskats mot
underlag. Anläggningsregister och årets bokförda avskrivningar har kontrolierats. Vi har inte
gjort några avvikande noteringar mer än de förslag till förbättringar av intern kontroll som
redovisas ovan under avsnitt 4.

5.2. Kundfordringar

Kundfordringarna uppgår till 34 064 tkr jämfört med 48 635 tkr föregående år. Skälet till att
posten minskat trots att ytterligare medlemskommuners verksamhet övertagits under 2016 är
att man i september 2015 tog över faktureringen för Västerås stad men fakturering av detta
skedde, inkl retroaktiva belopp, första gången först i december 2015. Motsvarande
omständigheter finns inte i år.

Man reserverar schabionmässigt för osäkra kundfordringar med 100% av sådant som är mer
än 1 år gamla samt 50% av sådant som är mellan 6 månader och 1 år.

inga väsentliga noteringar har framkommit i granskningen.

5.3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Posten har ökat i årfrån 10 818 tkr föregående årtili 44 115 tkr i år, Förändringen avser
främst upplupna intäkter avseende de övertagna verksamheterna under 2016. l övrigt
innehåller posten sedvanliga periodiseringsposter för förutbetalda kostnader som ska belasta
2017.

inga väsentliga noteringar har framkommit i granskningen.

5.4. Avsättningar

Posten har ökatjämfört med föregående år från 0 tkr till 110 234 tkr efter verksamhets-
övergången från aktiebolag till kommunalförbund. Posten består dels av avsättningar för
pensioner (21 128 tkr), dels av avsättning för återställning av deponier (89 106 tkr).
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I samband med övertagandet av verksamheten från aktiebolaget medföljde även den
avsättning för pensioner som tidigare redovisades där enligt de redovisningsregler som gäller
för större bolag. Enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet anges dock att
pensionsätaganden upparbetade före 1998 ska redovisas som Ansvarsförbindelse och inte
som avsättning. Som framgår av årsredovisningens not 1 om redovisningsprinciper har
kommunalförbundet valt att göra avsteg från denna redovisningsprincip och istället fortsatt
redovisa hela belopp som en avsättning av försiktighetsskäl. Anledningen sägs vara att man
dels avvaktar en eventuellt ny redovisningsprincip (allt som avsättning) och dels har funnit att
KPAzs beräkning av aktuell pensionsskuld respektive ansvarsförbindelse är behäftad med fel
och oklarheter. l den beräkning som finns tillhands idag uppgår beloppet som borde
redovisas som ansvarsförbindelse till 7 528 tkr vilket i så fall skulle öka årets resultat och
eget kapital. Vi bedömer att extra resurser bör tillsättas för att reda ut vilken pensionsskuld
som är korrekt samt att löpande utvärdera aktuell god redovisningssed för att anpassa sig till
denna.

Avsättningen för deponier har utvärderats kring balansdagen genom en ny extern mätning av
nyttjade respektive kvarstående möjliga mängder avfall. Detta har inneburit att man samman-
taget gjort en extra avskrivning på 3,8 mkr under 2016. Den preliminära avskrivningen var
väsentligt högre och den lägre avskrivningen uppkommer genom att större tillgängligt
utrymme nu kan ses.

5.5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Posten har ökat kraftigt jämfört med föregående år, från 49 715 tkr till 76 096 tkr. Merparten
av denna ökning avser poster relaterade till övertagen personal, t.ex. semesterlöneskuld etc
men också upplupna leverantörsfakturor som ankommit 2017 men avser 2016. De ingående
posterna har granskats mot underlag och specifikationer utan noterade avvikelser.

Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning. Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer
med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Granskningen har inte
föranlett några anmärkningar.

7.1. Redovisningsprinciper

Kommunen följer god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges ut av
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisningsprinciperna är i år väsentligt mera
utförliga efter Övertagande av aktiebolagets verksamhet under 2016. Det avsteg från god
redovisningssed som man valt att göra avseende redovisningen av avsättning för pensioner
har beskrivits i not 1.
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Enligt Kommunallagen åläggs direktionen att ha kontroll över den verksamhet som bedrivs i
kommunala bolag. l denna tillsyn ligger i första hand att följa de kommunala bolagens
ekonomiska ställning samt att följa hur bolagen tillgodoser det kommunala ändamålet med
verksamheter och övriga direktiv som uppställts för verksamheten.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt lagen om kommunal redovisning kap 8
och Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 8och utformas enligt god
redovisningssed. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat
eget kapital i de kommunala bolagen eliminerats, varefter intjänat kapital har räknats in i
koncernens egna kapital.

Den sammanställda redovisning omfattar VafabMiljö kommunalförbund samt de företag där
staden har ett röstetal som överstiger 20 % direkt eller indirekt. Per balansdagen innebär
detta att Vafab Miljö AB som ägs till 100% ingår i den sammanställda redovisningen.

Vafab Miljö ABs resultat efter finansiella poster uppgick till -239 tkr (f.á. -5923 tkr). Bolaget
ärfrån 1 januari 2016 vilande och kvar finns endast de tvister som förelåg föregående år och
som reserverats för i nödvändig omfattning. Man redovisar endast mindre intäkter och
kostnader, främst avseende vidarefakturerade transaktioner. Balansräkningen består av
koncernmellanhavanden och mindre likvida medel förutom kvarvarande eget kapital.

Västerås den 4 april 2017

Anders Pålhed
Auktoriserad revisor
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Det här
VafabMiIjöär ett Kommunal-
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Vd har ordet
När jag tittar i backspegeln och summerar 2016 kan jag konstatera att det har varit
ännu ett intensivt år för VafabIVliIjö.

Sedan2015 ar Yafalnñ/Jiljoett konfunu-
nalforburttlÖvergångar-avverksamhet
från flera av våra nredlelnskommitner
har under året rnedfotrr.utökat ansvar
och rnårtgatusen nya.kunder som
nu ska vända sig ull oss istallet for Llll
sin tterllkonitrnurt

Det ställer krav påorganisationer:
och medarbetarna son: ska hantera
nya frågor och hitta nya rutiner och
arbetssätt. Organisationen har darför
vidareutvecklats och anroassatstill
det nya ansvar och de verksamltets-
övergångar som genomförts

INVESTERINGAR OCH UTVECKLING
AV VERKSAMHETEN

En viktig ltändelseUIltIlSJ."'2016var
invigningen av :len nya renrngsarllagg-
ningen för lakvatter: påGryta avfalls-
anlaggrzingpDet ar en irtvestering
som rnetlförl,att vi :dag kan behandla
lakvattnel.själva utan ett behöva
belasta ett externt rening.sxrerlç

l och med bildatulet av komrntinel
forlninciel.h v1nu aven ett :ansvar
for .slamfrån enskilda avlopp. Det
har untiler 2016 varit ett ornfa.1,1.s.r1rle
arbete all. overI.aansvaret från rneci
lentskomrnnrterna An återstår dock.
att lllklü,agrnei-giei*och lÖSTLlIlgâIpå.
ornhandertagandet och behan-“llinfigen
av slarnrnet. son: ger ett rnerxraiwle
både for miller-ioch eltorronfnin

fhorjan av 2016 sl_.-a.rta_rlevi också
krossnrng av :avfalli egenregi, vtlltel_
firngerat mycket lura Krossninger: ar
en *vikngliank1ken_an for .sema.1"he!.e=.
med ,VI(a.13.1'energ_.1och deras a.n!3.gg
mug for .fav .Cforbraxtnutg

lÅTJClGJ.?U'lö 113.1‘‘J1lagt ll2'a1'l'len
lårlgstlttig .strategifor insarrtllng av
husljtftllsavfall Stri-ttegntrnnetw att vi
delar_.inregionen i tre tre-larYafal-tvltljci
ko.. .. ler ;enlul.f0’:'.3.1r1S'ruhr-_geriav
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hushållsavfall i Yasterås i egen regi
l det östra saint vestra irtsarnlingse
:distriktet kommer insamlingen
genomforas av externa.entreprenorer

II

Jagvill tackaallasom
varit med och byggt
det nyaVafabI\/lilj'o'
under 2016.Nu ser
jag fram emot ett
intensivtår med de
utmaningaroch upp-
drag som kommer
med verksamhets
Övergångarna2017.

II
.Vladtanletlmrtgav att forbuntálel,
'nar vuxit ur [lLlV8,JI'3.Tl*j€huvudkontor
vid (jrytaartlaggrtingen iYasteråa
gjordes en UlZfEflTJFflgorn framtida
huvutlkon tor under våren 2016
Den har restrlterat i ett lneslur,om
san'1I0k3.hse1i11':_gav huvutâlkontorel,
med .vinner och Nfálarrerxergi 1ett
centralt laga i Västerås Inflvttnnrg
lzneriaknas-slteforsta lcvartalet.3019
PåGryta kan driftorganisanonen
samordnas l en hvggruttuloch de tvâ
tilllcalligamorfi‘-Jlema.m.01.'1i.e1‘a.Srie-fi.

EKONOMIN
Resu_U.:1l.e'.for i70ll5 var
.nlket .at 3,4 (uk: b.3.I.I.1"e].E:.:r_r1f«311.rtte-l

E»,9 rrtkr

VAFABMILJÖ I 5

krutilget. Det fanns många. OSJ1l<BFlTI_Gl.EI"
ner budgeten lades 'nosten 3015,
Inland arm:1t var inte alla rrltalkter

och koalnader som var l(O[liI!l.‘3.lf1E!till
verksaxortetsovergårtgarkan-ia.

Annat som haul. unrler året a: an.
en extern erttreprertör (Sarntek)gick
i konkurs. Det irtnebai*att vi ñck lcöpa
bilar och arustallany personal for att
klara insarnlirageriav hushållsavfall .i
delar av Yasteråa.

Det ar rnârtga;nostersom raaver
kas av den stora omställning sorn
\'afa.L'».VI11j0nu går igenom, bade uppåt
och nedåt.Att förbundet.YafahA/Iiljo
kan utfora uppdragel. som innebar

en effektivisering och rationaliseririg
jamfort med OH112 kommuner gor
det påegenltand ar rtågot som for-
vanLatsav medlemskornrntirterria
\'1 .arrlarför' mynt-ketnrjjda med aLL
koruna._presenteraett resultat som
ar battre an JTörvantat,

Två stora ekonornifragor som hante
rate under ?Ole och som fortfarande
inte ar avslutade ar \‘a.fahV111jo's
loegaranont inokad ,borgenfrån
me:ilentskonrrrnttnerna samt llöjtllflg
av renhållrnr;gsavgifterna till 2017
för att kunna genorrlforakommande
stora invest.erirtgar Det .är kansliea
trâgor for flera av kornrrnnter na och
;anrtuar Irtte alla ,besluttagna

VAD HÄNDER 2017?

7017 komnrer ockaåatt t-n ett år med
.storanl.l'l'lf:l.l'llI'i_El,-?.IDels interunn_med
Fortsattoverflyttnlng ?Lvanst-“arfriar
Ilnnt m-,:dlm'nsl<olnrmmcr llll konnnu-
rnalforlanrnlet, och dais geuom arbetet
att ta; '-:.,=.ri:en av geroertszantavfalis
plan for hela Wiel' _Vl1J.__:o:regionen
Yi har en stiartntt ide ud frantfor oss”
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Marknad och kunder
I VafabMiIjös region finns det cirka 155 000 hushåll och 16 000 företag,
som alla producerar avfall. Genom att erbjuda många olika lösningar
inom avfalls- och återvinningsområdet kan vi tillgodose behovet av en
hållbar, effektiv och miljöriktig avfallshantering.
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FAKTA

Nyckeltal 2015 2015

Anta!skolelever50m
fått informalion 732? 7123

Antalhemsidesbesök 212101 176331
Ania! nyaavtal fastighetsnärains. 32 31
Antal nyaavtalom helhetslösningar 21 33

AntalnyaÅterbrukskort 167 69
AntalÅterbruksbesük(tusental) 1915 1910
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 Hål
Várt uppdrag är' att arbeta för
en långsiktigt hållbar santhälls*
utveckling inom ntiljö- och elvfalls-
området. En avfallshantering
50m främjar rosursluishållning
ökar förutsättningarna för en
ltållhar' santhällsutvrxkling.

\7a.f'.1.I=.VJIlguja; be-I_::I.1Foratt.0k
éI.v3J.‘VI1,'I]‘:mgen ;1!.«'r\‘IEt!,eL‘1.’_L'L,I.'t‘1.H’I.'_w‘.l,<.-_'*i.

Iflep-jFl€.l‘iTl_§{€lI~_;;m.u_;_1!,I_za_h_;:.__nu_1Elm,
f;1rl1_g;I,@.<,:J"a,Hpå en.'Ir's13,jLWS.‘;91=,;aim 

l?0nih:,%,L1.}i11'wgin‘ 'mmmclass-r:DTIWiTåAilä-'I
ger 'pc:::}1w:;‘..n'::1}0eJ'J”a3:kI.e-:Ernr;:r;_'_;1
Lushreäuttüålqiâlagerarnn1:'E<.:'u“J
samlullel, 'rm avialler, ?Lienvmras

Att ta hand om
farligtavfallär en
viktig miljöinseats

gör stor skada
om det hamnar
på fel ställe.
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Driftverksamheten
Under året ökade mängden bygge och rivningsavfall från företag
med drygt 40 procent. Mängden avfall somsanrladesin på Äterbmkert
sjönk nágot och är tillbaka på nivån för år 2014. För att minska
koldioxidutsläppen ytterligare tankas VafabMiljös maskinpark
numera med fossilfritt H\/O—brc‘1‘nsle.

INS/\l'V1LlNG FRÅN HUSHÅLL

HLäs;hållsaislallet .ämm\'3..[':Jl›.\'i.i.l]0l_£I_1‘
h.?.r1dom ‘<(m'1me1'm.v] li'.I.':iF3.lå.1llIl§8lfl
av r‘-:sI.e1\JI'a.llOch 'c›1-:Jr-n.v'lf.1l.lRe5:I.r;:.'-.-1.3..lleI.
okezrlu:något från 5:0OUT.)L011Lill.
:'30400 Lon Eh03tvl".3tllm.ligglát*p.-";’w.
S.Ei,I'.1‘m’1.‘_‘=.I':1v‘E°!.50m lm Cgåcimilüår,

alljygt17400 torr

:ur: rh :ruke n
TIN_:a\.I_efl;n_'1J.ke1'I.,v5..I:.1:.°1I.e-xiv:Eln*eng?
lLSIlI_1“.“:l_l_BII,kan .'m_1si'::'_‘°‘..l1-31I.l.1nma.
g1‘0v3.v!"F_Hoch {':a,rh.:.“:!_avlftll. På
:ktcrtnruiterl films rjcrksfi i11'~3;_1::‘.1lJ'ug
av mlrnrrgruxr'och följt:acskttlttgett*
Sort::3'rHf3,LI.a.sav pr.cnilucertransiizetr

}'='0ruI.omv:i.ra.'l ätatiortat
Återlnruk driver W ctl. motnlt. ikterbrttls
SOTDtaescáker 2,10l5Ll.Ci1'i.iÖi"l F 'Fll('3'gh11't§u

Sala_S11r:1i'1.?.:'rlrrw1t'och I-Iehy
.Avfallsrrrarrgdema .som a.1.1':1:-u_ie.s

m lrârr Äterlznrukeravar 90 E3130Iota
vilket. är en rmnsknmg mar] l<r:a.'pp\_
'l riumcern. _\/1.?-.1‘1g<.‘leru'1.1er \.111}:raka."på,
9a1'rn1'ua.nivfierson' 20 'l 4 Är ?OJ

\/[..RK5Al\/‘llll; lSPOlltfY

VafabMiliö bygger det långsiktigt
hållbara samhället och en säker och
trygg arbetsplats genom att:
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olika åtgardei for att 1Ä'\TL.YN-IJ3{3Javfallet
som en resurs Inriktningen ar att öka

rnaterialåtervinningen och att minska

förhranningen och ileponeiüngen.

.\laterialaterviiiiiiiig

0Il1k]."1T1g33000 ton avfall har
rnaterialâ_tervunnns Det ar i nivå

med föregående år Det ar framför
allt papper, tidningar, rnetallskroi,

rnjukplast, Wellpapp och glas som har
rnateir-ialåtervunni ts. Positivt är att
andelen återvunnet material har ökat
med 4 procent jämfört med material

till forbrännirtg,
'fradgårdsavfall har korriposterats.

Jord och .sten har anvants som .slut-
Lackrtingsmalerial på tleponierna.

Sortering och krossning

l sorteringsanlaggningen ;nå Gryta
finns en balpress som kan ta emot
olika pappersslag sarnt mjuk*

och hårdplast. l anfaggningen har
papper, tidningar, Wellpapp och
rnjukplast balats.

Pa senntligei avfitllssteitionoi' finns

det onilastnings ocli sorteringsr
möjligheter. På anläggningarna finns

tillgârtg till rriaterialhanterare för
ökad återvinning av metaller, tra och
övrigt brännbart. avfall.

Under året har krossning av retur
ira och grönflis skett i egen regi på
alla anlaggningar Flera nya maskiner

har köpts in 'tidigare köptes tjansten

in av entreprenör

HiogasaiiIäg'giiing

Bioavfiall-rrtatavfall har loehanitllats
tillsamnitaris med vallgrörlor och fett-
avs kilJarslam i biogasanlaggningen i

Västerås. Anläggningen producerar

Materialåtervinning I2016 I2015

1:1

biogas och iotogodsel
ljndei* ?Olai lneltandlaizlesdrygr,

2/1E350ton bioavfall, fettavskiljaitslarn
och vallgröda Av detta JTranistallde-s
1.9 miljoner m3 fordonsgas och
2.6800 ton bfOgÖdSEl

l regionen Finns många fordon
som drivs av biogas, Västerås Lokal.
trafik har 154 bussar' Det finns flera
hundra, arhetsfordon, såsom taxibilar

och transportbilar Vår entreprenör
i\'a,.sterås har 3 sopbi1a.r.\'afab_VI11jb
har omkring 17 sopbilar, sarnt nara

50 transportbilar_ poolbilai- och perso-
nalbilar som drivs av biogas

En större investering har gjorts i krossar-

ritszning; två krossmaskiner, wii Iastma-

skiner och en maten'alhanterurmaskm.

\'afe1b_\/Iiljijäger fem publika tank-
stationer och fyra Lankstauoner

for bussar.
En publik tankstauon har borr-at.

byggas i Fagersta Den kommer att
tas i drift under 2017

Den totala gasförsaljningen inklusive
gas till bussar har ökat med
nara Z'procent jämfört med E015

Efterfrågan påbiogas iir större
an tillgången vilket under 2016 lett
till att en del naturgas av fossilt ur

I2016
_,}'H'l;-14;‘-}=\‘;'_:'a(

Förbränning I 2015
'.-'-;lö ‘I-":4 -‘.,3l.3l"‘".-‘s-'4

:“~}fI1'Ul.'LEj,cirka. 3 t' 1:›;ror;entfn.:ti bJa.r1.i.aIs

in l biogasert påårsbasis Det.
ar .franist under Va.1‘da.ga.1'som den
egna gasen inte rackt till.

Övrig'biologisk behandling
l Fagersta, Sala och Västerås Finns
resurser for biologisk kaehaniálling.
En utsorterasi organisk fraktion iii
restavf all, tradgårrlsavfrill från bland
ann at Ä terloruken samt slam från
avloppsreningsxrerk komposteras på
anlaggningen i Sala. Tekniken bygger
på en forcerad kornposteririg i boxar
med tak av GoreTex-rluk

Behandling' av farligt avfall

Dot ñnns boliandlingsrnsurser for
farligt. avfall på. Gryta avfallsstation.

För att ta hand om oljehaltigt vatten
finns det en oljestation. Har kan oljan

återvinnas och det utgående vattnet
renas Slam från OlJBSLT-LLIOItEIIoch
oljeförorenade massor behandlas

genom kompostering. Detta arbete

drivs 1samarbete med entreprenör.
Avfallsolja Lasernot och mellan*

lagras i tankar. Oljan kvalitetssaki-ais
innan den skickas till återvinning
PåGryta avfallsstation finns en

klass 'Jsdeponi för farligt avfall,

såsom förorenade jordar och .massor
fi/Iassorria kan exempelvis vara
förorenad betong, gjnterisetnrl och
asbesthaltiga material

Det finns aven ett inellanlager,

dar farligt. avfall från företagskunder
ochÅterlirtiken lagras för att sedan
skickas till olika behandlingsanleiggr
ningar.

Avfallsstationerna i regionen har
tagit ernot förorenade jordar, kyla
och frysskåpy elektronik och tryck
impregnerat. tre

\'a1"a.b'_V1i1j0har ;avart avtal med

externa. behanvilingsanlaggningar
.som kan ta hand om farligt avfiall

Sakorlietsrailgivrriiiig
ilitfakiyliljös .sakerlietsravigivare
har kon takt med förettagskuniler for
.in informera_ om iatt itarttering av
farligt gods

linergigiroiiiiiktiiztn

i Korsa .avfsallsvarmeverlçl Koping tas
avfall emot för forbi;annmg 'med en
ergriIviniiting Altløigglllllgerihar nagit
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VafabMiIjö fortsätter växa. Vid årsskiftet var vi 238 medarbetare, 36 fler än 2015. Aniedningen
är övergången till kommunalförbundet som innebär såvälstörre ansvarsom en utökad verksamhet.
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Nyckeltal 2015 2015

Antal tillsvidareanstäilda 238 202

ARB%i'TSMll.)O A"‘a'”“3” '55 ”i
U åta:) r ;Tirhiiwgm[.0]: E“ W Antal kvinnor 72 61

sakes we! :plansgeni-rr;em.i i 1 sjukfrånvaro2015  
.- 1I'ICIGITlIijO Totalsjukfrânvarotâdi "fo  

  

Totait Kvinnor Män
-29 är 1,7 2,2 1,5

30-49 är 4,1 6,0 2,9

>50 7,3 7,8 7,2

Totalt 5.3 6.3 4.9
Totalt 2015 4,5 4,1 4,7
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Samarbetenoch p
VÄLGÖRENHET
1.111151:?C11611a1--\',1.1a.1›_\1I11_l0fortsatt
133.111a.r];+.F;I.eLmarl ohka 01'g11.1':1.3a.t101'1131

{Oi I.»'I.<.3.ml1ng1016111511.111§LI.eI;:m—
‘J?-‘.i’M1’»11ngPåÄter11r111<et'Jxêtngfors
sI_;3_rI_.an:1o3lrusarnling av foremél 1111

åter. 1v;1nrJmng11111111sam91111816
med J'obl’:«:emJium1I-lallstaharnrrnars
kmmnura.Denna "1115-a1n1'1ngfilms nu
på 'Ii?av våra181G\1.e1'11r1,1k

HLISl'1€1.i1e11kan lämna.pa.ntf1a.sk0r'
och t=IJ_:_‘ka.i'1.111va'.1g0I'eruheL[15,

SaI.’H.L.hg;118Ãterb1'1.1k
\'15$a.2111311111114hm"aven en 11158111-

11115;1:111Lextüjer

 

FÄTT-PROJEKTET

På Återmuket Grvla 1111113en särskücl

box 113.1'.å1.e1far1vä1r11111:111trä kan

lamnas Detta, återanvända serla n

S!!F51111i110vs1e1s1<01ar1sträslöjd.

FÅTT-projektet
-FrânÄterbruk
TillTräsiöjd—har
startats i Västerås.
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0c11STUDIEBESÖK
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Under' Vafiti1Milj0—r.iagenpå (Er-yta.«11:f(:.z’[sstr;:ticn1roads Vrzttemmmnenoch

.Speedbåde stora och Smzå

lnI.resseLfor sI.1.1-iiebesokfrérl kOl'1‘1
munel" 1anrlra deLi-travSverige 01:11

utomlands fortsatte att suga Frarnfm'
3.11L31"det 1nforrnal1or1 om 1<P1l1s0r

Eerlng av 1:110.a.vfa.][0-3hsI.u<‘,liebE-9Ej1(
på_b10gaAsa.n!.'1gg1'11ngenson‘:10::k.2.r
]II1‘ygI_E140personer Logsemot på
studiebesok [utom skolbesdk) 11111191
2016, \'111(C[var 300 flerpersane1'Lm
fo:"eg§.er:de

PUBLIKA AKTIVITETER

\':_1.1Ta.l:1\1J1I10hat 1,1.1isa.1'1'1r11a.11sgar-.011’:
101.1.e tI.1111111.mfor.r.::1.1Li.r_ms1.1:ff 111ed
:Iya och ?.»e[°mtl1g;-1kLu.u:1ersaimt delta

git.1'E»pubfika S.kHV1l,B1,€['0-311ma.ss0r
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VafabMiIjÖ deltar i utvecklingen av den cirkulära ekonomin, tiil exempel genom den nya avfallsplanen.
Under året har ett antal miljöinvesteringar gjorts för att fortsätta utveckla miljöarbetet.
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Förvaltningsberättelse
Om inte sarsktlt anges redovisas seanttltga belopp i tusentals kronor och .inom ,oarcmtos drlçjes :rtotsvarandta

värde föregående är. Jämforelsetal för fciregaende a: ;it/ser koncernort om :tiger anges.

Foritundsdirektiortert och verkstäl-
lande direktören för Vafab-.VliljöKom-
rnurtalförltunal (organisationsnummer
2220003129) får härmed avge föl-
jande redovisning för verksamhelren
under räkenskapsåret 2016.

Förbundets verksamhet
YafaloMiljöKommunalförbund ar
bildat av medlemskommurterrta i
Västmanlands lan (Arboga, Fagersta,
Hallstahammar, Kungsör, Köping,

Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Sura-
hammar och Västerås kommun] samt
Heby och Enköpings kommun.

VafabMiljö har i uppdrag att
behandla medlemskommunernas
hushållsavfall och att göra det med
stor miljöhänsyn, god affärsmässig-
het och kostnadseffektivitet samt med
ltög service och kvalitet gentemot av-
fallslamnarna. Vidare har Kommunal-
förbundet ett grundläggande ansvar
enligt Miljöbalken att utöva tillsyn,
ta fram renhåilrtingsordningar med
avfallsplaner, besluta om taxor och
avgifter, vara beställare alternativt
utförare av insantlirtg och transport
av hushållsavfall samt att informera
och utveckla, verksamheten.

Förbundet ska medverka till att
skapa en långsiktigt hålfoar avfalls-
hantering i regionen med utgångs-
punkt frárt rtationelfa, regionala och
lokala miljömål Förbundet arbetar
aven med att avsatta matterial for
återvinning, producers. avfalls-
branslert, ta hand om farligt avfall
pa våra samtliga 5 avfallsstatiorter,
18 återbruk samt. forbrannings- och
biogasanlaggrtingar, Förbundet,
har aven avfallsverksarrthet påden
kortkurrertsutsetta IflJ1I.‘kIl8,II1BI1,bl. a.
genom att samla in, transporter och

beltarttlla avfall från företag.

Omvari dsa nalys
Den allt högre importen av avfall Llll
forbrarutirtg gör att ruarkrtarlsrari-
serna for avfallsförbranrtirtg ökaxrEn
skatt på avfall till {GI'klI‘3.UI.liII_gkart

komma att införas med syfte att styra
mot ökad rnateriaalåtervinnmg. Både
marknadspriserna och skattefrägan
rtäverkar kostnarierrta för avfalls-
hanteringen och gor alternativen till
avfallsförbrartrting mer ekonomiskt
intressanta.

Regeringen tillsatte under 2015 en
utredning om hur handel med begag-
nat, reparationer och uppgradering
av olika produkter kan ökat Målet är
att nå en mer resurseffektiv ekonomi
och att minska miljöpåverkan. Iltred-
ningen ska. redovisas tiedigastunder
våren 2017.

Branschen varttar fortfarande på
regeringens beslut i frågan om var
ansvaret för insamlingen av förpack-
ningar och returpartrter från hushål-
len skall ligga. Om beslutet blir att
kommunerna får ansvaret kommer
det att påverka Vafab Miljos verksam-
het genom ett utökat artsvar från
E118dlBfnSl(0l'1lI[l.ilIl8)?Il3.,

Under 2016 har den svenska bio-
gasmarkrtaden börjat få. en hårdare
konkurrens från importerad biogas.
Den importerade biogasen har helt
artdra ekonomiska förutsättningar
genom statliga produktionsstöd, något
som inte finns i Sverige_i dagsläget.
Detta snedvriuier konkurrensen vilket
kan hota avsanningen av svensk bio-
gas och därmed dess framtid.

l sanribantl med starten av det stra-
tegiska arbetet, hösten 2016, att ta
fram en ny gemensam avfallsplart for
samtliga kommuner inom Förbundet
har ett omfattande arbete gjorts for
att ta fram underlag som lteskriver
omvärldens krav och regelverk samt
omvärldsanalys och trendspartirtg
Pramtaget underlag ltelyser de stora
n-iegzatrenderna såsom digitalisering,
globalisering och urbaniserirtgerts pa-
verkart och möjligheter ;påYafablriiljo
1framtidert

.KOIICBIILEIE

?Årtderjurti 73015köpte YafaltLVliljö
Korrtrrtimalforburtd aktierna 1V‘afah

Miljö AB (556191-4200) från IJTiEtIl-

lernskomnâiurterna och verksamhetso-
verl.telse skedde per den 1 _januari
2016. Dotterbolaget Vafab Miljö AB ar
därefter vilande förutom en kvarva
rartde tvist som rlrivs och korumer art
avslutas i bolaget. Förbundet har en
långfristig- skuld i balansräkningen på
64,2 mkr till medlerriskonirmmerna
avseende förvärvet av aktierna av i
Yafab MiljöAB. Länet ar belagt med
ränta.

Vafab Miljö AB (556191 -4200), Tkr
Ägd andel 100%
Bokfört värde 64 200
Eget kapital 60982

Förbundet har en skuld på. 64,2 mkr
till Vafab Miljö AB avseende förvärvet
av inkråmet från dotterbolaget. Till-
gångar till ett värde av 578,8 mkr och
skulder till ett;verde av 514,? mkr.

Endast ett fatal transaktioner har
skett mellan l-:ortcernföretagen under
2016.

Utvärdering av god ekonomisk hus-
hållning och ekonomisk analys
VafabMiljo Kommunalförbund har
bedrivit sitt, andra år l diagrammet
påsidan T? visas koncernens siffror,
då största delen av all verksamhet
föregående år bedrevs i dotterbolaget.

Förbundet, hade en rtegativ lZlllCl
get inför 2016, vilket ?blandannat
berodde rtå. att. avfalistaxan inte
historiskt har höjts gentemot kom-
munerna I budgeLarl-etet. inför 2016
fanns många osakerheter, bland an-
rtat avseende irttakter och kostnader
som var kortplade till verksamhetso-
vergâirtgar från Hallstahammar och
Sala korrtutun sanitt att irttttlkter och
kostnader* föregående .r från Enkö-
ping, Yasteras och Skinnskattebercgs
renhållrttrtgskollekttv ertdast .avsåg
sista Lerttialea.2015.

YafaJtMiljo ltar overgrirnetrtdemål
enligt styrkortets fem olika,joerstelçtiv_
vilka :tr: Kurtd. _\/Ieeiar‘oeL.1're,,Sam-



Ekonomisk analys

Utlsll 2015
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hallsansvar, ProduktionfProoesser
samt Ekonomi."

Uppföljning av malen _sker tertialvis
avseende matning av tex-kundnögd»
het, medarbetares kompetensute
veckling, marknadsundersökning,
resurshushällningen genom ökad
återvinning, ekonomi i balans samt
ökad effektivitet genom bl.a. minskar
de kostnader. Bedömningen ar att vi
har god måluppfyllnad men har inte
uppnått alla delmål fullt ut. Förbundet
hade aven föreslagit Fullmäktige att
höja renhållningstaxan gentemot av-
fallsabonnenterna, Inför räkenskaper
året 2016 höjdes renhållningstaxan i
flertalet kommunen

Förbundets totala resultat för 2016
blev battre an budget, vilket framst
beror av Ökade mottagningsintakter
for förorenade jordar, schakt- ooh

byggavfall samt rejektintakter fran
Malarertergi. Kostnaderna har inte
ökat i paritet med intaktsökningeri.
Vid berakrting av avskrivning av de-
ponier har hänsyn tagits till hur stor
:andel av deponierna som har fyllts.
vilket innebar en ökad avskrivning för
2016,

Redovisning' för den kommunala
avfallshranschen
Vafabwhlio sarzedovisar det lags
stadgade grunduprulrsget avseende
hushållsavfall från den affarsmassiga
verksanrtheten. Resultatet för hus-
hållens avfall ltar varit negativt de
.senaste fem åren, främst beroende på

:att avgifterna har varit oforanuirade

Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse mot
budget

"Qi 14/1 rlâlâ 1')? ?få '-V1?

577 W181 'v01 (150 -lfa ?HI

H 'L563 f :[51 1 'i 'I 1h'

'JH ‘>53 1 14,8

5, Vi.

403 ‘TH?
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mot komrrurnerna. Sedan 2015 har
VafabMiljö Kommunalförbund påbör-
jat övertagandet av kommunernas
avfallsansver. "Förbundet gör i likhet
med Bolagets tidigare särredovisning
en fördelning av direkta och indirekta
kostnader samt gemensamma stöd
resurser för att erhålla en rättvisande
bild av den kommunala avfallshane
teringen. Tabellen på. sid 29 visar
sammanställt resultat, aekumulerat
overtaget överskott samt insamlade
martgder per kommun.

Lâng- ooh kortsiktig' hetahüngsbe-
redskap, finansiering och risker
Förbundets långsiktiga och lcortsilçr
tiga betalningsberedskap är god.
Förbundet har av' medlemskommur
nerna en beslutat borgen uppgående
till 600,4 mkr, (410,6 mkr). Hantera-
våerna har varit fortsatt låg under
2016. Förbundet ingår i Västerås
stads koncernkonto och finanspolicy.
Borgensansvaret 'ar fördelat efter
medlemsandel.

Vafaloö/liljöar exponerade för ranr
terisker, risker för kundförluster samt
risk för anlaggningsskatlor. Riskerna
hanteras genom efterlevnad och
stöd av Västerås stads finanspolicy,
systematisk kreditbedörnrnirrg samt
fullvardesfors akring av artlaggnings»
loestândet.

Investeringar

lnvesteringsbudgeten for 2016
uppgick till 144,8 ooh årets totala
aktiveringar “elev160,6 mkr varav
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62,0 mkr var bolagets raågaende in
vesteringar från 2015 som överförts
lnvesLeringsbudgetert ar lägre an
utfall främst. på grund av att direktio
nen redan under 2015 tagit beslut om
investeringar som pbörjades under
2015, men som pågick och avslutades
under 2016 Vidare har Lillaggsbeslut
tagits för bland annat lakvattenan*
laggningen_som blev mer kostsam än
förstudien som låg till grund till buds
geten. Årets största aktiveringar var

nvhyggnationen av lakvattenanlilggv
ning 63,1 mkr, nya ytor för deponier
avseende icke ochfarligt avfall 31.6
mkr, krossningsutrustning 18,5 mkr
samt fordon för insamling av hus-
hållsavfall 15,5 mkr samt karl till hus-
hâllsavfallsabortnenter 6,2 mkr. Årets
totala avskrivningar uppgår ,till54,7
mkr (56,4 mkr). I rets avskrivning
ingar 3,8 mkr i en Lillaggsavskrivning
som avser skillnaden mellan beräk-
nad mängd ton på deponi och verklig
deponerad avfallsmärtgd.

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret
VafabMiljö Kommunalförbund var
under 2015 ansvarig för hushållsm-
samlingen i Heby, Fagersta, Norberg,
Skinnskatteberg, Köping. Arboga,
Kungsör, Hallstahammar och Su
rahammar. Under 2016 tillkom
aven hushållsinsazrrlingen för halva
Xiasterås kommun, Izlåtidigare trans
portentreprertor försattes i konkurs.
Detta innebar att Förbundet snabbt
behövde anpassa verksamheten och
anställde personal och köpte fordon
för att klara det ytterligare upprlraget.

Renhllningsansvare i.för Imm-
munerna Hebv, Fagersta ooh Nor-
berg överlämnades till Förbundet
per 201501 01. Enköping, “Västerås
och Skinnskatteberg överlämnade
ansvaret LillFörbundet under tertial 3
2015, vilket irtnebetr helarseffelci, först
under 2016, ljnrler 2016 har renhållr
ningsarssvtaret överlåtas från Halle

.Forsspå nrsism side:
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staharnrnar 1220160401) och Sala
[2016710-01), För förbundet innehar

detta ett myndighetsansvar kopplat
till renhållningsiagstiftningert, faktu-

rering av samtliga avfallsabortnenter
i dessa kommuner, utökad kundtjårzst
för att behålla befintlig servicegrad
samt. personalövergångar från kom*
munernas renhllrttngsförvallningar.

Kommunernas överlåmnande av

renhllnirtgsansvaret tillVafabMiljö
Kommunalförbund möjliggör större
effektiviseringar med bland annat ge-
mensamma upphandlingar, insamling
av hushållsavfall över kommungran-
serna och gemensam administration.

Pågående tvister
I koncernen finns några kvarvarande
tvister som inte har lösts under 2016.
Förbundet har en pågående tvist med
Konkurrensverket avseende otillåten
upphandling av behandlsingstjårtster
gentemot dotterbolaget, Ärendet år
överklagar till Förvaltningsråtten.
Bolaget har eI,tpågående ärende med
Skatteverket avseende huruvida kon-
struktionsmaterial för permanenta
vågar på. en deponi år avdragsgiila
eller inte. Förvaltningsräiten i Falun
har beslutat i ertligltel.med Skeatevere
kets linje. Bolaget har for avsikt aI,t
överklaga. besluaei.

Väsentliga personalförhallantlen
Sedan 201670101. ltar ilotterloolagets
samtliga anställda övergått till Kom-
munalförbundet, se tabell nedan

Väsentliga personalförliållanduii

nu
r",- :,": ,

,._...

Förbundet har sina artsiålidas
pensioner tryggade via en avsattning

och en forsakringslösrting via KPA,
Pensiortsavsatrrtingen har ökat med
1,9 mkr på grund av fler anställda,
iågre ranta och längre merlellivsr
längd, Den totala. avsåttningen uppgår
till 21,1 mkr {19,3 mkr). Förburtdel.
har valt att inte flytta del av pensions-
avsattnirtgen till ansvarsförbirtdelser
enlig HKB7:1. Orsaken ar främst.
att urtderlagert från KPAluehöver en
genomlysning,

Miljöpåverkan och FoU
Större delen av VafabMiljös verksam,
het år reglerad genom tillstånd enligt
Miljöbalken. Detta galler för samtliga
5avfalisstationer, 18 Återbruk samt
förbranning- och biogasartlaggningar.
Inga förelagganden enligt miljöbal*
ken som år väsentliga för förbundet
föreligger.

Inom ramen för ledningssysternei,
arbetar VafabMiljö med att ständigt

förbättra verksamheten. Verksarnv
heten påverkar miljön, mest posir
tivt men även negativt. VafabMiljö
'informerar om sortering och avfall
till företag och hushåll, ornltåndertar
lakvrttten, urvirtner och producerar

gas vilket innebar positiv påverkan på
rnilgön. .Den historiska ileponeringert

Sjukfrånvaro i ”o

  
2016 2015
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samt utslapp till luf i.från transporter
år områden :iår insatser for minsk-
ning av miljöpåverkan genomförs.
VafabMiljö bidrar till forskning och
utveckling på miljöområrlei. genom
samarbete med bland annat Mälarda-
l.ertshögskola, KTH, och SLU.

Direktionens och ledningens art-bete
Direktionens ledamöter utses av res-
pektive medlernskornrnurts fullmäkti-
ge. Under 2016 hade ilirekironert sex
möten. Narvaron var i genomsnitt ca
86 procent [99 procent). Direktionen
har under 2016 arbetat med verk-
samheLs—och ekonomistyrning_ samt
fattat beslut om bland annat strategi
för insamling av hushållsavfall och
placering av VafabMiljös ltuwidkon-
tor. Ordförandeposten innehas sedan
valet 2014 av Yngve Wernersson.

Förbundslednirtgen består av VD
samt avdelningscheferna for Produk
tion, 'transport 8zlogistik, Process Sr
underhåll, Hålibarhet_ 8.:k0mr;1ur:ika—

tion, Ekonomi 8: Inköp samt Kierk-
sanihetsstöd. Ledningen har haft 10
rnötert.

Väsentliga händelser efter raken"
skapsåret och framtida utveckling
Genom att det etableras många nya
bostadsområden i delar av regionen
byggs aven fastighetsnara insarrtlingse
lösningar för tidningar, förpackningar,
batterier och srnåelektronilç Sam-
mantaget ger ökningen av antalet
ltushåll och rriögliglteterna till sorte-
ring positiva effekter ekonomiskt. och
mi ljömåssig I,och aven på Yafahllliljös
verksamhet

Råvarupriserrta minskade kraftigt
under 2015, men har återltamlai.
sig under 2016. Den utvecklingen
påverkar aven ekonomin för Yelah
Miljö, l sarnliartcl med nyetablerirtg i.
regionen ha: stora mängder iordar
inkommit. Irttakterna från denna.
verksamhet 'har stor betyijlelse för det
ekonomiska resultatet, Cisakerlrteten
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Resultaträkning

BeloppI tkr

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Avskrixmingar

Verksamhetens nettokostnader

Finansiélia)intäkter
FlHE_3I_‘i3iE)Halcosfmader

I Årets_skattekosåtnacl_

Årets resultat

mt 1

not 2

not 3

not 4

not S

99

KONCERNEN

2015 2015

523 1-‘W 475 581

-E155885 -420 310

»54701 -56444

11558 -1173

156

43051 -3650

- 796

56.63 -3923' '

 



Balansräkning

TILLGÅNGAR

åH:1.;'Q3E"PlMain'

ANLÄGGNlNGSTILLGÄNGAR
immateriella anläggningstillgángar

Materiella anläggningstillgångar
ix,'?'J" - i '   '“ff” ‘.>‘-we-if-:3‘3:11.115:i"'!E':',]-‘H’

M.-;:-'.I«;»"

Övrigamateriellaennlêjggnangshl[gångar

Finansiella anläggningstillgångar

Sunnnaanüggnmgsüngångar

Onmätüüngsüngångar
Förråd mm
Fordrmgar
Kassaoch Bank

Summaomsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

rrnf ii

not 7

_ KONCERNEN' _ _ 7
2015-12-312015-12-31_2016-12-3152_015-'12-31.--

‘I 5;._}.'-_;

E251'3;?

B»--ii‘"J90

III-1840

704

451770'

_ 3983
130403
55975

190 361

642 131
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Balansräkning

EGETKAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH KULDER

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET
2016-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31

EGETKAPITAL nu! 5!

Årets rr.‘Sui1.:Jl_ 5 663 -3 9223 5 992 1 I98

(‘,3-Jrl_L_;.*,ogeLkapntal ?i 782 2 'l:'16 1 198

Summa eget kapital 3 881 -1 783 7 100 1 198

Avsättningar
Av5a:_r_n.énç;aarfor ;ae-nsunner
och Hknzxnciei’Car'p:n1<ts_=I3er' not 9 21 128 '19235 21 128
Andraavsseitlnnwgqar' nat "au 8D106 ?8 950 89 106 -

110 234 98185 110 234 ' 0

Skulder
15V\£l!’r'r3t\£l;/;skulder nu!'1': 410V»93'i -'i'.?«33'1'l 470 843 64'200
Kortfiistuga 3ku?dL=r not 1) 'l 77 085 1‘!-'l351'! V _ '¥17 679 135 486

528 016 540 652 588 522 19.9686

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 642 131 637 054 - 705 856 200 884

PANTEROCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter 16823 16 823 16823 Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga . Inga Inga



KONCERN EN
2016 2015

BELOPP I TKR

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet _
t\v- och nu 'nian' ?vi [U1 in' [Nä

L-Linrrf-irJ'-.',"w3W'H!‘.-’_,liJr' 2?. Lä.” 25 i'm
"p:'5'<Ea§_']flaa~xS{j*tmm_';;3r --1U (388 -'l 'E?Ez-J

. rsrjlringarl :27\'1J_3'T€"pf‘r)‘.T“r‘ _ f: :NH IS3*’)

Ciwggeie; lil-;viilit:)?sgiii-Jeriagariálepirater' — J).15:5
Medel frän verksamheten före förändring av rörelsekapital 75045 65 502

03-:irwg/m=n5E~'nIr1r_]!<ortfr1s;t,-11-:15"e’f}f'.Ul'll'E-"_f.'.l.f' l JUE518 JS]-1-"I5
C)?<i1nag/rr1in5!«:nn1gv:Ji'u\:;ger'_- l _ _ -'E0/6 3%‘?
Oi<nIn(_;/rr':iI13l<l1imJk0rt3:'i::ti:_1‘u: 'l 84/} 38 ='1-F./?

Kassaflödefrån den löpande verksamheten 96 431 17400

Investeringsverksamheten
investeringi immateriellaanläggningstillgångar _ __ -'I 008 _ -
Förändringenmateriellaanlägigningstillgångar* -93 851 -1'Ib 572
Investeringi finansiellaanläggningstillgångar ' ' - -361
Försäljningavfinansiellaanläggningstillgångar - 890 -
Klassafliide från iIwesteringsverksamheten i ~93969 _-115933

FiHansieringsverksamheten
l“-l'_vll[7l'Il,-*Ji_]i'l.)lån - - fi.” Gill

i.: R’, 'Mil

Kassaflöde från finansieringsverksmnheäen 20 380 152 691

Åretskassaflöde - -17918 54153

Likvida medel vid arets början 73 893 19737
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Finansieringsanalys

 

 
   

 

 

 

Likvida: medel vid Jrets slut 55 975 73 895
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Noter
gemensamma för kommunalförbund och koncern

NOT 1 REDOVlSNlNGS-OCH VÄRDEiilNGSi°RlNClPER

ÅiI-iTÖijfNJlå-Tiilfienär up rétia-1i i-rili h-{5l,_f!'\L’I]largrriirn korrirriurialréiiriuiixniri,rich. P Q _ . li
rekuriirriêridáitiiiriar från liådei -iir kuvmnfiirial redovisning 'viikiai b! a. iririnstiêaraLL (Om

praricipernahadevariLrfriraridrarleiamidrLmedlriregáerideår,:låskuil-Ãidin,haangeiLs

Fordringarharupptagetstill debeloppvarmeddeberaknasinlly1a.Tiilgängaroch
skulderharn_Jpp1.3gn_<Lillariskaffriirigsirardi?dar ingetannatanges,Periudiserririgarav I
irikurrister iJChmtg:llor har ska! I.eriEigLgod r'eduv:sru'r1gssod:‘J'&irf$£-‘rihgav 3<orL¢'risL:gapla-

Cs,=r:rugar.harg';:,1r5spost I1‘-rpost till deLlägsui Fj'J'Jeil§llgL'väf_L$ê0Gl'1Jjhiküllnifigjâ_värdéi_

sammanställd redovisning
I Vaiablvliljö Kurnmgirial förbund ingår dotterbolaget klaiabnxiilii) ,rJB-(j-iläiii91_4612119)sum '

ägslill 1i'll'}%sedan?il’IE=-U6-19jnga 'foräririrrrigarhar.sl<§_=!.Luridiir :äre-Li kçiricgerri-
'strukLureri ' .

Densrirrirriêinsiällria.riêdovisnlnigen.apprälåaásenligt iürvéjrisrrréiodon,halter!Förvärvs-
rrieLoderi-avsesaLI.:fet förvärvade egna kapihaleifi lE’_(JU.‘£FtJOl5J[;_F‘l'lE-!_lirF1§flE‘FBSI-.kiiriiarnislga

transaktionerrrirgilaririe-ikoncerneningüundebolagenFespelççivekarnrriuriehhan allt
_ väseniiigielirriirierau; _

Detkommunalabolagetsredovisning; upprâi:LaulI ggnlitjhenmedÅrsredovisnings--Ia-
gen,-_BoklöringslagensamtBukféringsnarnnder-sallrüáinnaråd, inga_väsengjigaskillnader

I I red§wi5r_1iJ%spirinciperhar identifierats. -

. IHNTÄKTERi
Redovisningav intäkter _
Intäkterredovisasi denomfattningdm är sannolik-Lande ekonomiskatillgångarna
kommeratt Liilgailtågörasochintäkternakanberäknaspärla Lillförêiiliggisäit,.
Försäljningavvaroroclritjänsterritdraviåasvid l-:véranstill kunden,i enlighetrrieü”
ftirs:i3;n§ng§will_k(>ren.Försäljningenredovisasefter avdragför rnornsrich rabatter.
I krrnrørnmdöx*isningrrnelimineraskoncerniriterri Forgäljriihg,'Övrigaintakter.som
ingjanaü'inzakL.<re:du'-nsasenligt folgande:Hyrvsintaklnriden pr-*riiaiiu“£hyr'ruing9Ijavser
rich ra'n{eir::;j1<Lséri enlighet med nffelçii-i avkrgstnirigg. I ’

KOSTNADER

Avskrivning
“AvskrivningavrriarerinllaanläggningsLillgângar;görs.Fördenberäknaderiytqapduperiuv

' den medlinjär:i-:skri-.riiriigbaseratpå an.-:kafr'ruing§.-arde:r-;<kIusivo.uvufitm-I11.msi-.-arde.
Pâ1,i¥?g.’)rig.'1rI Form .avmark och pågående' arbpLén görs inga avgtkriunzrirgrgr

Ensarriiaii'bedörrirvini;'ir-Jriyuianzleperiradienför respektiveLiilgåñggörs

li'_'iii.'iridi›avskriunrrigstieier Liiiâiniprjs
- lrnrriaiørieii tillgång 3 år
l Mark -
0 liyqgnuijur 15'-—.'%I'lår
I leknnika:irilagignirig-*Jr ;‘~‘l!.vår
I i-iliskirii-r /'-1:: år
I' Oil-rig?)iniiiáriiürier :U-iiifir

de)Sim mkr ullårrçiriz; KOFFIJEP

nentavskrivning.Omprövningav riviijandepuriodenskeromdet finnsomständigheter
.r-,xrri;:'»,-karpå :i :1-,~!,.Jrr.r'mur.a'ng<_,i-irirrnaii_umprqaøis drick l›'l!.i:\.illqürigaci Tiyåliálüijnl-

krii-riirigs-Liiir-ri:jr :i år ;lirar 'e ufh du: bülciiirilu r ' 'jriêra'JFId*?l:Cl_!{]E'I
.1'vper».m'=-rrrzwédnm-1.5...ir sarniliga :iilqåiriiqar -_›ii,. .-

 

   pi-rird -Jrri :i

mu Lkf. H}-'LLl‘
   

  

hoiyéas.

, 'Ãvsättningar och ansvarsförbindelser _ _ . -

' -Avsätiningarför deponihar tagits:upp Lill;genackurnuleraiieáieisomlçcirnmunerriaår

Avskrivningjsmetod

I rirsirrrialialiei :illarripas iiriiar avskri-sriing, din: lika :\'CL!i'FJriorrsirieila belripp varie år.

Jizrskritrriing'påhririas ‘.f£.mll_q{,Vl5rvjr r,nllg.»5r:-_;:-rzLasi bruk Andra fT‘.[‘LC]l1E‘f;in-ifiriiisn

spa-nellafalf nardessatiaLLrL\â'.L=r5piJg;iarUllgårigurisFörbrukning;(idriLilIgåri-_qürihar
etlvéjrrirt i-'LLsådan! vxprnprel:ir sinlaggning inr ljPpüfil -Jaren pil)dljkllüfliibefüüfiiiö

:Jvskrivningsrnelod Liiláirripas,vilkei innebar att a-.Lxjkriurniriçqgar.: I den takt .iarri ljepiiniri '

lasianspråk. _ _ _ .
TillgångaravseddaFörstadigvarandebrukcriicrinnehavrnixdurnr:',rLtjandépr:riudGrri

minst3 årklasjjficerassomanlaggningsiillgâng.Gränsenför mindrevardeharsatlâ
till ett grisbasbeluppochgrillar50mgerm_=,j*n-‘amgränslör rriaårrriellarichimmateriella.
tillgångarochdármedocksåfor finansiellaleasingavzai.

ANLAGGNINGSTIELGANGAR
Materiella 0th immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde ' ' -
Investeringsbidragredovisasfrån ochmed2015somen föriiiberald intäkt ochyperio-
diserasgöveranIäggningensnyttjaniicperiod.Tidigareriadovisadesinvestnringqsbiijragså
iátrde reduceradedet bokfördavärdet.iarrifürelsetáienför tidigareär har intecirrirák-
hatsenligiçlen_riva_priricipcri,,i3ârgstväidenainte är väsentliga.'Ingaräntoraktiveras.

Nedskrivningar' ' i _
Omen n(3d.<kris4ning—hargjortsefterprövningskalltillgångenbeskrivas,beioppet
somfiéverkatresultatetskailredovisasochcirnstäniiighoiematill nedskrivriirigenskall

ligenhardçbiteras,i _-.*.ruli<_;?wlmedanuppsau3Gårsplan fram ;om är 205?ruu'u_c‘oru:
medåretskosinadivrForéLer;iial_iand-::ochefterbehandling di! alijr-r-dopiiriizirnä'på
Fürlgiiridreüianläggningar.Å[Prtiiüllriingäplanlün:ir._nuvardc'sbo,ra1_<naq‘ochup'pd.':~m7ra5
irart grcdje år. Fcarden nya duponin gc-rsen a\;s_.:m.n€ni_qutifrån antalet drêfiüflülfaliif ton.

Vfirdgfing ochupplysningar om pensionsfärpljktelser
Pnhsipnsiorpilkrolserfor anställdai ñbrhundeiredovisassom;'1en:<Ion5a'¢'.s.:'IttnIngoch
avvikerfrån KKK-Ti därpcnsionrsrintjänadehära1993.skallrnduivisas:intimanxararsfür-
bindelse. Ingen air-de lO(lZl'L'3Ol'IG'J\"-3l0äha; uppdrag pa izri betjiiziciridi: di?!:ia-un heltid

ochhareiäffnêiiinte rat: LillpUrLilflflenligt "Bestämmelserompensionrichavgângsorr
53U_ningFörFörirmirideiraldia"., '

Redovisning av hyresvlleasingavtai

Leasingavtaldärvarieenskiltatrialär owisentirgtochensicitklassificarassomopriratio
nell ieasing.Närvärdetarvascritligtredovisasavtalet-somfinansiellIeasing.
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'rå

. a'P ' i,

,J'
Yngve Wernersson (S), Marie Norin Junttila (S), Magnus Eriksson (SIM), Henning Bask (S),

Västerås Kungsör Sala Norberg

_:a: ä”

in.

Magnus Åstrand (C), Eleonor Wikman(S). Sverre Al1Eb0n1(S), Elisabeth Bertö (M),
Surahammar (Suppleant) Fagersta Enköping Arboga

" 'l _

,Ö

Peter Ristikartano {NIP ), Per Mölle: (C), Anne 'Tjernberg (S), Patrik Gnflmm (L),
HaIlstal\am1n1ar Hoby Köping ‘$l(iI1I1HkntiP,l)s!I'(J

Var r't:VIs'ItJI15l)méilivlse?Im: léilmmts (len 4 aprii 201.-'

Jo.: Silvvr‘ fimlmm Linna» Jvif Nilsscm
Av Vaätiranirlanrls kommuner ml» lauuistilmg Av Holly kumunmn. fl.IlllI!çil<iiLl(* uiswdd

utaedrla förtrouncivvnlrira rr:vismr:r fi‘>llrc:r:u(lnu.1lri ri-visnr.



 

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016

Yi ha; utsetts av förbundsmedlemmarna att ganska den
verksamhet som bedrivits av direktionen under år 2016

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsorde

ningen.
\'i lnetliirrieu.attt-:lil'u:-:l<tttiiit:-ilhar lutadrrtrii.verksttrnIit-nt-.m

på ett ttiitlttrnålsenligt. tiult från ekortuniisk synpunkt. i ttllt
vátst-rntligt.ti?Ilretissletllantle still. liåikeiiskttnerna büIÅllJUIS
i allt väsentligt ttt-traráittvisttrtcit:

\'i har alltlbr sent getts tillfälle :attgranskatIiokslttt och
EiillstaneiligaKielårfå-Gultårsrerlnvisiungar \-'a1‘fr_‘n-Vi inte littli
ntojlightâtatt ttvlåininn betlornriing av I1l3lEl?'Sl'Ell,)]:)0I‘lElIo-:li
I'eitistortslieráitltslseför årsretiovtstiingen inom löreskriixen
ml \'1'rekonnrtetitlerat' titt. ti.r:ls1;›lttiir;t'.resurser och ['i}r],:r::1'€:—
sielsert1]3S'Fil?.Satt.rlelårs och .?1.i‘Rl'¢-.:<:i0\r1s1'1i1zgamaFrame
geni.kan åA/läillillêlåi itnreskrivert lid.

Vi l'»r-:d0'me1‘att det. i lhrluiintlets lnutlgel.och verksam*
liülsplilfl 201.6 :atngettsmail .som kopplarle till hegreir
pet "god ekonomisk hushållning" genernade laststitllltia
dve:‘g1‘ipELnn:iemålen i Fürlnttnrletá:styrkort. Nietnhar },'IE:9]'Ll—

tat Ulli rett Finettisirzllt mal om :en têkeiionn i lät-liiilläi, saint
lyra verksrttnlir-tsrnftl Av reiiurniirt-'åseiti liil'irf:ill_illlig“å-
ltr-:råitt.r;:lst::iilrtttiigat' att rie 'inttIisit-'llai :målet 'har ntunitilts
l{r:«‘l()g{'}1‘¢‘1S;‘1lrm- vC:i'l<-;:_'tt'iiIietstiifllt-titrisaii' all iltåtlsgi
tivsnmttltâ kunder urtpnfitts rnrzrtlttntitrtwgi-i.HT)mål k.U]_I]Jl;trlF!
till ktirrivt-*rksetiriheten inte Iiill! att niipiiátts los' ZUItu

l'-'0t'l:›t_linle:tssennltttle tietlriliiinrtg :n- trols (let .titt ll'ir,t.l'l
'3a1I'an11zL1‘rL£Lg:f-ILL1pl:.1!}-'lIlgu<_iektiiioniisk lnlsi'lå.llr:iiig

FÖEiLILiIIlLiEELhar inte L1l;tl_lI'i:1lLF{I_någon ttvsttttiirnng av
l.›et.latIskravsrrssnltettetI iinrva.ltrinigsiurarattelsenMot little
grunt] av årets titrerskuttetrh men]lu-:ttktttntluz-av reilovisttrlsá*
rettlisettiünsvinstar framgår dock av årsredovisningeii att
ett [,ID§iliVl resttlntl. 1Ip]11k0n'n1':'Im'v.‘_u'['brbttlaiiskrtnret itntlå
kan anses vatrtt uppfyllt. \'r tre-knimnentjlerttr att en ttvstam
rting'av balrjtnskrtivelirildrs t kuI'I1m:_u'u_ie(Ielårs- och årsre-
rlovisningar.

Sammantaget anser vi att ntlraliet .Etvseentzlegrid eko-
rtorntsk httshållinng l huvudsak at' uppnått irariiir 5]l.1LsaI.-
sen är attt. man JT)E(J1'lVl_l,verkSal'1'iI“leLel.'1på ett ekonomisk

effektivt sätt.

 

Vi tillstyrker att direktionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2016godkänns.

Västeråsden 4 april 2017

Barbara Conte Leif Nilsson Joa Silver
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