Till årsstämman i
Sydskåner avfallsaktiebolag, SYSAV

GRANSKNINGSØPPORT
V; ha: granskat Sydskåner avfallsaktiebolag SYSAV (org.n: 556187-0410) och
koncernens verksamhet under år 2014.
Granskningen har avsett verksamhetens innehållsmässiga inriktning, omfattning
samt den finterna kontrollens kvalitet. Vi har tagit del av bolagets och koncemens
ekonomiska rapportering. Granskningen har baserats på de beslut fulimäktige och
bolagsstämman tåttat och har utförts enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen,
kommunallegen och god sed.
Bolagets upphandlingsförfarande vid store entreprenader har vant föremål för en särskild granskning.
Vi bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att den finterna kontrollen varit tillräcklig.
~Iågon grand för anmärkning mot styreisens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed finte.
Malmö den 20 mars 201 ~
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Lekmannarevisor
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REVISIOi~1SBERÄTTELSE
Till årsståmman i SydskånØ avfallsaktiebolag, SYSAV
Org.nr. 556187-0414
Rapport om #nredovisnio~en
Jeg hør utart en revision av ~rsØvisningcn fyr Sydskå
ner
evfellsaktiØlag, SYSAV fir år 2014.
SryrefnAS och ueriwØHde diØrens answr Jor
drsndovisningtn
Del år styreisen och verkstellande dirckt3ren som har ansvare
t f$r att
uppråtta en ArsØovisning øm ger en råttvisande bild
rnligt
årsredovisningslegen ah tör den intcme kontroll gom
styretan och
verks~ållande direkteiren ØBmer år nödvåØg flir att uppråR
a en
års~edovisning som finte inneh811erv8untliga felaktigheter,
vare aig
dessa Ør pA cegentligheter eller pA fe4.

Rnlaornu artsvar
Mitt ansvarår att uttala mig om ånrodovisningen Ø gruØve
l av min
revision Jeg her utf6rt revisionen enligt International Standec
ds on
Auditing och god revisjonsved i Sverige. Dessa standarder
kråvar att
jag fdlja yrlcese~iska kras samt pinnevar och utför
revisjonen fdr all
uppnå rimlig sekerhet att årsrodovisningrn finte innehAller
vesendiga
felaktipheta.
En revision innefatter su genom okka etgärder inhaznt
e
revisjonsbevis om bolopp och annan information i Arsredo
visningen.
Revisom väljer viltte $tgårder som ska utf2Sras, bland
annat genom att
bedtSme riskorna for väsenUige fefoktigheta i årsØovisning
rn, vare
sig desse Ør p8 oegenclighaa eller på fal. Vid danna
riskbedSmning benkrav revisorn de delar av den fintema
kontrollen
som 8r releventa f$r hur bolaget upØnar årsØovisningen
for eu ge
en m~tvisande bild i sylle att urforma granskningtåtQ&rder
som Er
Øemdlsenlige med Øsyn till omståndighetema, men
finte i syfte ett
gore ett uttalande om effektivitaen i Ølagas fintame kontroll
. En
revisean innefatter ocks8 en utvårdaing av åndamå
Lsenli~elrn i de
rcdovimingsprinciper som Isar anv8nts och av rimliYh
eten i styrelsrns
och verkstållønde diraktSrens upQskatmingar i Øovisningrn,
IiØm
en utvärdering av den bvcrgripande prescnteironen åtsØvi
i
aningen.
Jag anser att de revisjonsbevis jeg hor inhåmtat är [illräck
liga sch
3ndamåisailiga som grand för mina uttalanden.
Ultalaeden
Enl igt min uppfattning har 9rsredovisningen upprääa
ts i enlighet med
årsredoviØngslagen och gc en i alla väscmcliga neseen
den
råttvisande bild av SydskAnes avfellsekticbolag, SYSAV
s finansielle
stållning per den 31 decentbe+'2014 och av dess finansie
lle resultat
tör året enligt årsredovisningslagen. FörvaltningsbØ
riclsen är
t8renlig med år'si'ednvisningens övnga deler.
Jag tillstyrlcer dårf`or att årssi8mman festståtler resalta
träkningen ah
balansråkningen.

Rapport om andra krav enligt IaQar ocå aØra

färf~ttntngAr
Ut6ver min revision av draØovisningen havjag åven
m~On en
rovision av försiaget till disØsitiorter betråffande
bolegds vinri eller
fdrlust samt styrslsens och verkställande direktbrrns
förveltning för
$ydskAnes flvfellsaktiØfag, SYSAV ~r år 2014.

Sryre/se»s xh

ande dlreØeas ansvar
Det er sryrclsrn som har ansvaret f$r ~rsleget till
dispositioiur
betråffandc bolagets vinri eller förlust, och det år styreise
n och
verkställende direktbrea som her ensvaret för f5rvaltn
ingen enligt
aktiØlegslagen.
Revåwrna artsNar
tetitt ansvar 8r ett med rimlig säkerlset uttala migom
turslaget till
dispositioner betråfTende bolagets vinst eler förlust
ach am
törvalmingrn p5 grandval av shin revision. leg har utfdrt
revisjonen
enligt god revisionssed i Sverige.
Sam andering för mitt uttalande om styttlse~s girslag
till
dispositioner betrgffande Ølegets vinst eler ~rlust
har}eg granska
om f~rsleget är fdrenligt Ø akciebolagslegen.
Som undcr~eg fr mitt uttalande om ansvarsfrihet
hojag utover min
revision ev åØQisningen granskat vävendiga
Ølu4 ~tgåTder och
förh~tlanden i bolaget fdr ett kunna Øbma om
n6gon
styrelseiedamot etler vcrkställ~xle direktdren år
asåttningsskyldig
mot bolaget. Jeg har åven granskat om n8gon styrels
eledamot eller
verkstålleråe dirokt6ren på amst sätt her hundlat i strid
road
akteØlegslagen, årsraiovisningslagen eller
bolagsordningcn.
leg anser au de revisjonsbevis jag her inh~mtet år tillreck
lign oc:h
ändemålsenlige som grand för mina uttalandrn.
G'nalaedsn
Jeg ullstyrker ett 8rsstämman disØnerar vinsten eciligt
Ølagat i
förvalrningsber~ttelsen och teviljar styreisens IedamS
ta och
verkställande direktören ansvarsfrihet för råkenskapsårct
.
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