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Till kommunfullmäktige i Österåker, Vallentuna, Ekerö, 
Vaxholm, Knivsta, Täby och Danderyd 

Till årsstämman i Roslagsvatten Aktiebolag, 
org nr 556142-2394 

Granskningsrapport för år 2018 

Vi av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
Roslagsvatten Aktiebolags verksamhet. Vi har biträtts av EY i vår granskning. 

Styrelse och VD sva rar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att 
granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges 
uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Under året har vi trä ffat bolagets verkställande ledning vid två tillfällen för att informera oss om 
utvecklingen i verksamheten. Vi härvid tre tillfällen också trä ffat den auktoriserade revisorn i bolaget 
för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Vi har gått igenom 
styrelseprotokoll och andra väsentliga styrdokument. 

Under året har vi gen omfört en fördjupad granskning av bolagets kris- och katastrofberedskap. 
Granskningen har genomförts genom intervjuer samt granskning av styrdokument. Vår bedömning är 
att bolaget har en ä ndamålsenlig kris- och katastrofberedskap, i allt väsentligt. Den fördjupade 
granskningen har avrapporterats i sep arat rapport. 

I bolagets ägardirektiv anges flera viktiga styrsignaler som styrelsen har att beakta i sin styrning. Vi 
anser dock inte att styrelsen på ett tillräckligt tydligt sätt i årsredovisningen redogjort för huruvida 
gällande ägardirektiv uppfylls eller inte för år 2018. Vår bedömning är att styrelsen måste utveckla 
utvärdering och analys rörande måluppfyllelse på ett tydligare sätt framgent, med utgångspunkt från 
gällande ägardirektiv. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med en tillräcklig intern kontroll. 

Åkersberga den 15 mars 2019 
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Jah Winberg 
Av fullmäktige i 
Österåker kommun 
utsedd lekmannarevisor 

Rune Lundin 
Av fullmäktige 
i Knivsta kommun 
utsedd lekmannarevisor 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Roslagsvatten AB, org.nr 556142-2394 

Rapport om årsredovisningen och koncern
redovisningen 
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen för Roslagsvatten AB för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredov isningen och konce rnredovi
sningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis
ningslagen. Förvaltn ingsberättelsen är förenlig med årsred ovis
ningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för ut talanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revision ssed i Sverige. Vårt ansv ar enligt dessa 
standarder beskrivs närm are i avsnittet Rev isorns ans var. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi ans er att de revis ionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de g er en rättvisan de bild enligt årsred ovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de b edömer är nödvä ndig för att upprätta en å rsredovisning 
och koncernredovisning som in te innehål ler någ ra väse ntliga fel
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upp rättandet av års redovisningen och ko ncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bed ömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksam heten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpa s dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppn å en rimlig gra d av sä kerhet om att års redo
visningen och koncernre dovisningen som helhe t inte innehålle r 
några väsent liga felaktigheter, vare sig de ssa beror på oegen t
ligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som inne
håller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är in gen garanti för att en revis ion som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en så dan finns. Fe laktigheter kan uppstå på g rund 
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påv erka de ekon omiska 
beslut som anv ändare f attar med grun d i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

Som del av en re vision en ligt ISA anvä nder vi professionellt om 
döme och har en pr ofessionellt skepti sk inställning unde r hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och be dömer vi riskerna för väsentliga felakt ig
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter elle r på fel, utfo rmar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än fö r en vä sentlig felak tighet som beror på fel, efte r
som oege ntligheter kan innefat ta agerande i maskopi, för
falskning, avs iktliga ute lämnanden, felaktig information el ler 
åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en för ståelse av den del av bolag ets intern a 
kontroll som har betyde lse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn ti ll om
ständigheterna, men inte för att uttala os s om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i styrelsens och verks tällande dire k
törens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplys
ningar. 

• drar vi en slu tsats om läm pligheten i att styrelsen och ver k
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någo n väsentlig osäk erhets
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncern
redovisningen. Våra sluts atser baseras på de rev isionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtid a händelser elle r förhållanden göra att ett bolag 
och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern
redovisningen återger de und erliggande transaktionerna och 
händelserna på e tt sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräc kliga och än damålsenliga revisionsbevis av
seende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfa ttning och inriktning sam t tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.il 

A membsr firin af Ernst 3. Young Global Limited 
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Rapport om andra krav snligt lagar och andra 
författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen Som en del av en revisio n enligt god rev isionssed i Sverige a n-
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk- vänder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
törens förvaltning av Rosla gsvatten AB för år 2018 samt av inställning und er hela revis ionen. Granskningen av förvalt ningen 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 

grundar sig främst på revision en av räkens kaperna. Vilka till-
Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
disponera. Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väs entlig
ledamöter ^ och verkställande direktören ansvarsfrihet för het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
räkenskapsaret. områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
Grund för uttalanden där avste9 och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bol a

gets situation. Vi gå r igenom och pr övar fattade beslu t, besluts-
Vi har utfört revisionen enligt god revisio nssed i Sverige. Vårt underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. relevanta för vårt utta lande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncer nen vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes- bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
etiska ansvar enligt dessa krav. med aktiebolagslagen. 

Vi anse r att de revi sionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Stockholm den 15 mars 2019 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som h ar ansv aret för förslaget t ill disposition 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid försla g ti ll utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av o m utdelningen är 
försvarlig med hän syn till de krav som bol agets och konce rnens FredricN-lävrén 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av Auktoriserad revisor 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bola gets organisation och förvaltningen av 
bolagets angeläg enheter. Detta innefattar bland annat att fort
löpande bedöm a bolagets och konce rnens ekonom iska situation 
och att tillse a tt bolagets organisat ion är utformad så att bok
föringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska ange
lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verk
ställande direktören ska sköta den löpand e förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär
der som är nödv ändiga för att bolagets bokfö ring ska fullg öras i 
överensstämmelse med lag oc h för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ans varsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldi g till någon för
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revi sionen av förslage t till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad a v säkerhet bedöma om försl aget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs en ligt god rev isionssed i Sve rige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran
leda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolag ets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

A member firm oi Ernst 3, Younq Globai Limited 
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 
Till bolagsstämman i Roslagsvatten Aktiebolag, org.nr 556142-2394 

Uppdrag och ansvarsfördelning 

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 och fö r att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation Re vR 12 Revisorns yttrande om den lagsta dgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär a tt vår granskning av hållba rhetsrapporten har en annan inr iktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. 
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

Uttalande 

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm den 15 mars 2019 

Ernst & Younq AB 

Fredric Hävrén 

Auktoriserad revisor 

A membsr finn of Ernst & Young Global Limited 


