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Råvatten .................................. Råvatten är det obehandlade yt- eller grundvatten som används till produktion av dricksvatten.
Rötning ..................................... Vid slamrötning sker en mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö.
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el- och värmeproduktion.
Servis ........................................... Samtliga fastigheter är anslutna via servisledningar till Gävle Vattens huvudledningar.
Spillvatten ............................. Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt.
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Lokalproducerat och klimatsmart
Vatten är aldrig så prioriterat och viktigt som när man blir utan, det vet alla som arbetar
med vatten dagligen. Vid plötsliga vattenläckor och större ledningsarbeten uppmärksammas det oftast direkt av våra kunder, som ringer och undrar när vattnet kommer
tillbaka. Man behöver laga mat, duscha, koka kaffe och gå på toaletten NU.
En rättighet man har som VA-abonnent och något man har vant sig vid.
Men det är först när man blir utan som man kan värdera den fantastiska möjlighet till
friskt, färskt och gott vatten i våra kranar. Då ser vi den förmån det är att få ett lokalproducerat och klimatsmart livsmedel direkt till våra hem, utan att behöva göra någonting.
Vårt kranvatten är unikt och vi vågar lova att det inte går att få ett livsmedel någon annanstans på samma fantastiska villkor. Njut och gläds åt denna enkla vardagslyx, som globalt
sett är så få förunnade.
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VD har ordet

Världspremiär för Gästrike Vatten.
Efter många år av olika samarbetsprojekt i Gästrikeregionen togs det i slutet av 2007
äntligen ett beslut om att bilda ett gemensamt VA-bolag; Gästrike Vatten AB.
Beslutet grundades i huvudsak på att man ville möta framtida utmaningar gemensamt, vara kostnadseffektiva och bättre stötta kommunerna i regionen med
kompetens i VA-frågor. Och så blev det.
Den 1 maj 2008 bildades Gästrike Vatten AB som ett regionalt bolag med uppgift
att sköta driften i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun. Alla anläggningar blev kommunvisa dotterbolag till Gästrike Vatten för att fungera som huvudmän
mot kunder och abonnenter i respektive kommun, där de även svarar för taxor och
investeringar.
När jag i augusti började mitt jobb som VD var förutsättningen att bedriva VAverksamhet i fyra kommuner med en tillfällig organisation. Det var viktigt att tänka
om och att tänka nytt för att se verksamheten i ett nytt perspektiv. Min tanke var
redan från början att tillsammans med personalen skapa formerna för en ny organisation. En organisation som inte enbart skulle bestå av fysiska anläggningar och
medarbetare. Gästrike Vatten ska även, utifrån sin stabila värdegrund och vision,
lyfta och bli ett modernt VA-bolag att räkna med i framtiden.
Första gången jag samlade hela företaget till kickoff var i mitten på september,
platsen var mitt i Dalälvens forsande vatten i Älvkarleby. Under några intensiva
timmar lade vi upp strategin för hur vi skulle arbeta tillsammans under hösten.
Jag vågar säga att tack vare en stor kraftsamling från alla våra medarbetare så kom
arbetet igång snabbt och på bred front. Referensgrupper bildades och kom med
synpunkter och idéer på framtagna styrdokument och rutiner. Efter otaliga samtal,
både i grupp och individuellt, tog den nya organisationen slutligen form. När vi
sedan träffades på Engeltofta den 10 december, bröt vi oss loss från det gamla och
satte ny kurs.
Jag känner mig stolt över det arbete som vi hittills har gjort och är förväntansfull
för den nya organisationen. Nu är det upp till mig som VD - tillsammans med mina
medarbetare – att jobba vidare med visionen att sätta Gästrike Vatten på VA-kartan.

Mats Rostö, VD
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Vår Vision

Gästrike Vatten ska vara en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige genom att:
- vara i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning
och en miljöanpassad avloppshantering.
- aktivt delta i samhällsutvecklingen.
- vara den främst framstående VA-aktören i framtidsfrågor.

Värdegrund

Ett nytt bolag tar form
I och med att Gästrike Vatten bildades har ett nytt varumärke för bolaget arbetats
fram. Ett varumärke som innefattar, förutom namn och logotyp, en attityd och en
inställning som ska märkas i organisationen – från hur medarbetare uttrycker sig till
hur vi bemöter varandra.
I varumärkesmanualen finns förutom en grafisk manual också bolagets värdegrund
och kärnvärden samlande. Där sammanfattas på ett enkelt sätt allt som Gästrike
Vatten står för, både visuellt och verbalt, i ett innersta löfte. Löftet ska vi förhålla oss
till i allt vad vi gör och det ska vara synonymt för hela vår verksamhet. Värdegrunden
ska hålla ihop företaget så att vi så småningom kan mäta hur vi har lyckats.

Utveckling
Vi är en kreativ miljö i ständig utveckling
Gästrike vatten befinner sig i ständig utveckling. I en omvärld och bransch där kraven
och förväntningarna ideligen förändras finns vi alltid i framkant. Genom att främja
kreativitet och uppmuntra nya idéer och initiativ kan vi tillsammans säkerställa att
den breda kunskap som finns i vår verksamhet inte bara lever vidare utan också
förnyas och förädlas. Vi deltar aktivt och föredömligt i det moderna samhällsbyggandet och vi anstränger oss för att vara lyhörda för vad våra kunder och vår
omvärld behöver eller efterfrågar.

Trygghet
Vi är en trygg miljö som signalerar framtidstro
Gästrike Vatten garanterar säkerhet – både i det vi levererar till våra kunder och i
det sätt vi hanterar vår miljö. Det långsiktiga tänkandet där vi också tar hänsyn till
kommande generationers villkor genomsyrar hela vår verksamhet. På så sätt kan vi
bidra till att vårt viktigaste livsmedel hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt
sätt. Genom att sprida vår kunskap och ständigt bredda vår kompetens gör vi det
möjligt för vår omvärld att ta del av de erfarenheter vi besitter. Vi erbjuder våra
kunder personlig och professionell service från kompetenta medarbetare.

Glädje
Vi skapar upplevelser som berör och engagerar
På Gästrike Vatten är vi stolta över vår verksamhet. I vår organisation är det individerna som står i fokus och inte den funktion de representerar. Vi ger våra kunder och
konsumenter positiva upplevelser samt gör dem medvetna om att vattnet är något som
både kan glädja och förena människor. Vi möter våra kunder och konsumenter – inte
bara i vardagen – utan också i publika sammanhang där våra tjänster och produkter
uppmärksammas på interaktiva och lekfulla sätt. Detta för att tydliggöra vattnets
betydelse och funktion, inte minst för den unga generationen.
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Driften
Under året har det varit en stor utmaning och ett omfattande arbete att finna en
helhetssyn kring vattenproduktion och avloppsrening där samtliga produktionsled hänger samman i ett ömsesidigt beroende. Detta arbete har varit viktigt, inte
minst för att kunna samordna alla investeringar så att vattentäkter, anläggningar
och personal använts effektivt. Arbetet har också varit nödvändigt för att kunna
möta nya EU-direktiv och ökade myndighetskrav som gjort sig gällande för oss som
VA-leverantör. Dessa krav måste vi ta till oss och jobba vidare med för att kunna lova
leveranssäkerhet, livsmedelskvalitet, miljö- och hälsoskydd dygnet runt och året om under en mängd olika omständigheter. Mycket finns fortfarande kvar att göra men vi
har kommit en bra bit på väg mot en långsiktig och kostnadseffektiv VA-försörjning
i regionen. Årets investerings- och reinvesteringsarbeten finns specificerade nedan.

Gävle
I Gävle har samtliga högreservoarer rengjorts och vi har tecknat ett avtal om löpande
städning av samtliga lokaler där vi hanterar dricksvatten. Markoxidationsanläggningen i Valbo har rensats och periodisk besiktning av Duvbackens reningsverk har
genomförts. Biogasmotorn har renoverats för att kunna köras optimalt de kommande
åren. Även Marielunds infiltrationsbassänger har efter 25 år fräschats upp med
urgrävning och nytt fyllnadsmaterial.
På investeringssidan har vi anskaffat avfuktare i fuktdrivande lokaler, utökat och
förbättrat styr- och övervakningssystemet, monterat ytslamskrapor i sedimenteringsbassänger i Hedesunda, tagit i drift en ny brunn samt genomfört ett antal driftförbättringsprojekt på Duvbacken.

Hofors
På anläggningarna i Hofors har man bytt elinstallation och infört ett nytt styrsystem
på reningsverket, testkört med krita i vattenverket, rensat intagsledningen från Hyen
till vattenverket, installerat brutet vatten vid reningsverket i Torsåker samt påbörjat
en översyn av Bodås vattenverk.

Ockelbo
I Ockelbo har reningsverket och vattenverket i Åmot rustats upp under hösten.
I övrigt har inga kostnadskrävande investeringar skett 2008. Personalstyrkan har minskat på grund av pensionsavgångar och nämnas kan att kommunen drabbades hårt av
sommarens och höstens blöta väder med översvämning och fyllda källare som följd.

Älvkarleby
Även Älvkarleby hade problem med sommarens och höstens blöta väder där ett
åsknedslag ledde till havererade datorer och översvämmade källare. Arbetet med att
frekvensstyra distributionspumparna och hålla trycket i systemet när vattentornet
gjordes rent fungerade bra.
På investeringssidan har vi uppdaterat elinstallationerna och bytt viss mekanisk
utrustning i pumpstationerna, en allmän upprustning av reningsverket och ett par
tryckstegringsstationer har genomförts samt en upprustning av renstvätten i Gårdskär.
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Driften

Fakta om våra anläggningar
Vatten
Ytvattenverk

Grundvattenverk

Tryckstegringsstationer

Ledningslängd

Reservoarer

Gävle

0 st

6 st

12 st

560 km

9 st

Hofors

2 st

1 st

3 st

114 km

3 st

Ockelbo

0 st

7 st

0 st

88 km

1 st

Älvkarleby

0 st

3 st

4 st

184 km

2 st

Summa

2 st

17 st

19 st

946 km

15 st

Vattenproduktion, Mm3

Elförbrukning, kWh
2008

2008

Gävle

10 221

Gävle

5 099 157

Hofors

1 532

Hofors

1 391 844

438

Ockelbo

50 000

Ockelbo

1 463

Älvkarleby

–

Älvkarleby

13 654

Totalt

Kemikalieförbrukning, kg
2008
150 240

Gävle

–

Hofors

6 275

Ockelbo

–

Älvkarleby
Älvkarleby använder inga kemikalier i dagsläget.

Avlopp
Spillvattenledning

Dagvattenledning

Pumpstationer

Reningsverk

486 km

273 km

Hofors

85 km

60 km

13 st

3 st

Ockelbo

70 km

16 km

23 st

6 st

167 km

27 km

41 st

3 st

808 km

376 km

165 st

16 st

Gävle

Älvkarleby
Summa

Renad mängd spillvatten, m3
2008

Gävle

13 536 647

16 517 209

Hofors

1 758 004

1 741 807

459 921

572 159

Älvkarleby
Totalt

4 st

Elförbrukning, kWh/m3

2007

Ockelbo

88 st

1 747 552

1 285 494

17 502 123

20 116 669

2007

2008

Gävle

0,32

0,29

Hofors

0,30

0,32

1,3

1,2

0,50

0,45

Ockelbo
Älvkarleby

Fällningskemikalie, ton

Kemikalieförbrukning, g/m3
2007

2008

2007

2008

Gävle

161

145

Gävle

13

10

Hofors

158

161

Hofors

90

92

Ockelbo

68

130

Ockelbo

147

227

120

130

Älvkarleby

169

105

Älvkarleby
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Utredning och projekt
För att kunna nå målet om ett fungerande ledningsnät av hög kvalitet är det förebyggande arbetet med förnyelse och underhåll av anläggningarna av största vikt.
Gästrike Vatten har totalt ca 200 mil ledning att förvalta där underhållsinsatserna
i huvudsak genomförs för att lösa problem som vattenkvalitet, in- och utläckage,
bräddningar, källaröversvämningar m.m. Insatserna prioriteras utifrån en bedömning
av konsekvenser, antal driftstörningar, kostnader och miljöeffekter. I detta arbete är
vår digitala ledningskarta ett mycket viktigt verktyg för att kartlägga och arbeta med
ledningsnätet. I Gävle är kartan relativt väl utvecklad och vår ambition är att under
den närmaste tiden uppdatera de andra kommunerna i bolaget till samma status.
Oavsett om det gäller reinvesteringar av befintligt nät eller nyproduktion av nya
bostadsområden är målsättningen att VA-frågorna ska ingå som en naturlig del i
kommunernas planarbete när man talar om tillväxt och utveckling. På så sätt kan
man möjliggöra en ännu mer kostnadseffektiv ledningsförnyelse och VA-försörjning
i framtiden.

Ovidkommande vatten och dagvatten
I Furuvik har det under året varit hög belastning av ovidkommande vatten i ledningsnätet och då det finns förfrågningar om ytterligare anslutningar till VA-nätet har det
varit angeläget att komma till rätta med problemet. Under våren och sommaren hade
vi flödesmätare i ledningssystemet från Furuviksparken där vi kunde konstatera ett
stort inläckage. Åtgärdsförslag och tidsplan för genomförandet har diskuterats med
parkens ansvariga. Även vid Skatenområdet i Ytterharnäs konstaterades inläckage.
Där krävs ett fortsatt arbete för att kartlägga grundvattennivåerna som antas kunna
påverka inläckaget.
I Gävles södra delar har också flödesmätningar gjorts under året med avsikt att
lokalisera och minska inläckaget. Där återstår nu bara att hitta lämpliga åtgärder.
Dagvattenfrågorna har varit koncentrerade till Näringens industriområde, där det
finns planer på att bygga reningsanläggningar för dagvattensystemet. Där kvarstår
ännu detaljprojekteringen som är tänkt att upphandlas av en konsult.

Överföringsledning Torsåker
I Hofors har en översiktlig analys gjorts kring möjligheterna att genomföra utbyggnad av VA-anläggningen vid sjön Malmjärn. En konsult har tagit fram förslag på
ledningssträckning för en eventuell VA-överföring mellan Malmjärn/Torsåker och
Hofors. I förslaget finns möjligheten att avveckla vattenverket i Malmjärn och i
stället leda dricksvatten via en överföringsledning från Hofors vattenverk till
Torsåker/Malmjärn. Samtidigt finns möjlighet att leda allt avloppsvattnet till Hofors
och avveckla reningsverket i Torsåker.

Reservvattentäkter
I Ockelbo har tre möjliga platser utretts att ta vatten ur åsen i Mobyhed och det har
provpumpats på en av dessa platser. Dessutom ska vattenskyddsområdet i Ockelbo
utökas för att täcka in befintlig vattentäkt bättre.
I Älvkarleby finns två reservalternativ idag, båda är lokaliserade utefter samma ås
som Kronsågen, huvudvattenverket.
Att tänka på i Hofors är att reservvattentäkten har tillrinning från huvudvattentäkten, vilket inte är optimalt vid en möjlig kontaminering. Utredningen har visat att
ett reservalternativ borde ses över.
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»» HEMLINGBY

I samband med fjärrvärmearbeten på Lertäktsvägen förnyades spill- och vattenledningarna.

»» NORRSUNDET

 å grund av sättningar och driftstörningar i området vid Skolgatan genomfördes omläggning av vatten-, spillvattenP
och tryckavloppsledningar som åtgärd.

»» LILLHAGEN, Fäbodvägen

Vattenläckor och avloppsstoppar vid Fäbodvägen krävde omläggning av vatten- och spillvattenledningar.

»» Ö. BJÖRKE

Inläckage i spillvattenledning från Björkeån krävde omläggning av ledningen under ån.

»» VALBO, Åsbyggeby

I samband med åtgärder av en spillvattenservis som vid upprepade tillfällen orsakat stopp ändrades dragningen och
anslutningen.

»» BRYNÄS, 5:e tvärgatan

Ett problem med en dagvattenledning i 5:e tvärgatan har åtgärdas.

»» NÄRINGEN, Lexvall

Tryckledningen från dagvattenpumpstationen läckte under järnvägen. Ledningen infodrades med strumpa.

»» BRYNÄS, Atlasgatan

Tekniska Kontoret beställde nya VA-anslutningar för gasklockeområdet. Äldre ledningar byttes ut och en
fastighetspumpstation togs bort.

»» FORSBY, Ribacksvägen

 mläggning av spill– och vattenledningar genomfördes för att öka dimensionen på spillvattenledningen.
O
Ledningarna fick delvis nytt läge.

»» FORSBY, Stigervägen

 mläggning av spill- och dagvattenledningar för att flytta och ersätta befintlig och delvis raserad dagvattenledning
O
förlagd på tomtmark. I entreprenaden ingick även upprustning av Stigervägen på uppdrag
av Tekniska kontoret.

»» ÄLVKARLEBY, Prästgårdsvägen

Förnyelse av vatten- och avloppsledningar.

»» ÄLVKARLEBY, Wästlingsvägen

Ledningarna längs sträckan har börjat saneras.

»» ÄLVKARLEBY, Sand-Östanå

 n en ny tryckavloppsledning har förbundit pumpstationen Sand, längs Lillån, med tryckavloppsledningen som går
E
över älven från pumpstation Östanå.

Exploateringar/nyinvesteringar
»» LINDBACKA, område A

Norr om Gamla Bönavägen har 63 fastigheter försetts med nya spill- och vattenledningar.

»» ALDERHOLMEN, Gävle strand etapp 2

Nya ledningar har byggts för kommande bostadsbebyggelse.

»» GÄVLE BRO, Fjärdingsvägen

VA-ledningar har byggts ut för ett planerat industriområde.

»» NORRLANDET

 nder året som gått har vi tagit fram en budgetkalkyl med förslag till särtaxa för att ansluta fastigheter i Bönan 2010
U
och Harkskär 2011.

»» VÄSTERBACKEN

Exploateringsområde med 52 nya småhustomter.
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Utredning och projekt

Genomförda projekt:

Ett gemensamt övervakningssystem
Ett gemensamt övervakningssystem för Gästrike Vatten för att tekniskt stödja
processen på våra anläggningar har under året utvärderats. Projektet startade
sommaren 2008 och målet är ”ett gemensamt system” som stödjer avloppshanteringen och vattenproduktionen i den nya organisationen.
En grupp anställda fick utvärdera befintliga processsystem genom olika aktiviteter.. I utvärderingen visade det sig att endast två av de befintliga systemen hade
förutsättning att uppfylla projektets målsättning. De var UniView som använts i
Gävle och VA-Operatör som finns i Hofors. Efter förstudien genomfördes en workshop av nämnda system, där en frivillig utvärdering kunde lämnas för utvärdering
och beslut.
Gruppens förslag blev till slut att Gästrike Vattens processystem i framtiden är
VA-Operatör, förutom i Gävle där UniView även i fortsättningen ska användas.
Hofors reningsverk var först att få systemet installerat för provdrift.
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Miljö

Miljö
Vatten är ett viktigt livsmedel och en stor del av Gästrike Vattens arbete är att arbeta
förebyggande för att säkra vattentäkter och vattenkvaliteten till våra kunder. Det
görs regelbunden kontroll av vattenkvaliteten genom provtagning enligt ett fastställt
kontrollprogram. Av 959 genomförda vattenprover 2008 var 29 prover med anmärkning och endast 2 prover, i Ockelbo, var otjänliga. Där planerar vi att 2009 bygga in
en permanent UV-desinfektion för att säkra dricksvattenkvaliteten i framtiden.
Gästrike Vatten arbetar för att fosfor och BOD7 utsläppen ska uppfylla myndigheternas utsläppsvillkor. Målsättningen är att vi ska uppfylla kraven efter bästa förmåga och så kostnadseffektivt som möjligt. De regionala miljömålen styr och innebär
mindre näringsbelastning på miljön, vilket ställer krav på en aktiv processoptimering
och en större medvetenhet. Vi jobbar med information och uppströmskontroll, vilket
gör processen stabilare och vi eliminerar på så sätt externa störningsmoment.
Vi reducerar 96% av all inkommande fosfor och ungefär 90% av inkommande BOD7
(syreförbrukande ämnen) innan vi släpper tillbaka det renade vattnet till recipient.

Kvalitetsledningssystem
Under året har vi börjat med att utarbeta ett gemensamt kvalitetsledningssystem.
En styrgrupp är engagerad med personal från hela verksamheten och arbetar aktivt
med inventering av material, processer, beskrivningar av rutiner, processkartläggning, dokumenthantering och avvikelserapportering. Avsikten är att få en jämn och
god kvalitet i det arbete vi gör, både intern och externt. Ett omfattande arbete där
målsättningen är att vara ISO 9001 certifierade år 2010.

Utsläpp BOD7 (kg)

Årstotal

Tillståndet medger

Gävle

64 400

139 500

Hofors

10 300

33 000

Ockelbo

3 170

19 000

Älvkarleby

3 700

Inget villkor

81 570

191 500

Årstotal

Tillståndet medger

5 780

7 623

442

1 012

92

465

280

900

6 594

10 000

Årstotal samtliga kommuner
Utsläpp totalfosfor (kg)
Gävle
Hofors
Ockelbo
Älvkarleby
Årstotal samtliga kommuner

För mer information om utsläppsmängder och tillstånd se Gästrike Vattens miljörapporter 2008.

13

Ekonomi och administration

Ekonomi och administration
Under hösten har avdelningen (ekonomi, kundtjänst, information, intern- och
extern service) bestått av åtta personer, varav tre konsulter, som hanterat in- och
utgående post, mejl och all kontakt med kund som rör fakturor och mätaravläsningar, rapportering vid driftstörningar, intern- och extern information och
blandade konsumentfrågor.
Bland de större arbetena och projekten som pågått sedan bolagiseringen 1 maj
kan nämnas arbetet med en ny logotyp, värdegrund och kommunikationsplan för
Gästrike Vatten och att en inhyrd konsult har jobbat med att förnya vår kundtjänstorganisation. Ett nytt debiteringssystem har införts där vi konverterat befintliga
kundregister i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby för att få en effektivare
fakturahantering och kan underlätta likvidplanering och kapitalbehov i verksamheten. Privatpersoner debiteras var 4:e månad (april, augusti och december) och
företag månadsvis och mätaravläsningarna ska nu lämnas in med fakturan i april
och augusti, för att skillnaden mellan preliminär och verklig förbrukning ska vara så
liten som möjligt.
Självkostnadsprincipen råder inom VA-sektorn och varje generation ska bära
sina egna kostnader. Ett eventuellt över- eller underuttag måste balanseras inom en
treårsperiod. Moderbolaget, Gästrike vatten, hade under året endast verksamhet i
dotterbolagen och var ensam om att ha 100% kostnadsteckning. Samtliga dotterbolag är underfinansierade med högre kostnader är intäkter. Som en slutsats där av
kommer besparingar att bli nödvändiga 2009 tillsammans med taxehöjningar enligt
Kommunfullmäktiges beslut i respektive kommun.
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Organisationen
Ägarstruktur
Ägarandelarna i Gästrike Vatten efter 1 maj var att Gävle kommun äger 70 % av aktierna
och Hofors, Ockelbo och Älvkarleby äger 10% vardera. För dotterbolagen (Gävle Vatten
AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB och Älvkarleby Vatten AB) som bildades
1 september, fick Gästrike Vatten den totala aktiedominansen, med undantag för att
respektive kommun äger en aktie.

Ägarstrukturen
Gävle kommun

Hofors kommun

Ockelbo kommun

Älvkarleby kommun

Gästrike Vatten AB
(Moderbolag)

Gävle Vatten AB

Hofors Vatten AB

Ockelbo Vatten AB

Älvkarleby Vatten AB

(dotterbolag)

(dotterbolag)

(dotterbolag)

(dotterbolag)

Gävle kommun

Hofors kommun

Ockelbo kommun

Älvkarleby kommun
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Organisation

Beslutsgången 2008
Gävle Vatten AB

Hofors Vatten AB

Ockelbo Vatten AB

Älvkarleby Vatten AB

(dotterbolag)

(dotterbolag)

(dotterbolag)

(dotterbolag)

Gästrike Vatten AB: s
Styrelse

VD

Ekonomi & administration

Utredning & projekt

Drift

Ekonomi och administration
Övergripande ekonomi och administration, med budget och bokslutsarbetet, bokföring
och redovisning. Kundtjänst, diarium och arkiv, inköp och personaladministration samt
information och marknadsfrågor.

Utredning och projekt
Abonnent- och taxefrågor, juridiska frågor, övergripande utredningar och långsiktig
planering. Samordning av plan- och exploateringsfrågor. Mätarhantering. Ansvarar för
reinvesteringsprogrammet för ledningsnätet som omfattar utredning, projektering,
upphandling, byggledning och kontroll. Service till allmänheten, nybyggnadskartor och
a´jourhållning av VA-ledningskartan.

Driftavdelning
Driftavdelningen består av en processgrupp och en enhet för drift, underhåll och
förnyelse av vattenverk, vattenledningar, tryckstegringar och högreservoarer samt
behandlingsanläggningar för spillvatten och dagvatten med tillhörande ledningsnät och
pumpstationer. Vidare finns resurser för IT-stöd och projektledning.
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Ny organisation 2009

Mats Rostö
VD
Stab:
HR & IT/GIS

Produktion
Reningsverk
Vattenverk
Underhåll anläggning
Processutveckling

Utredning &
Projekt

Ledningsnät
Underhåll ledningsnät
Läcksökning
Egen regi-arbete

Ekonomi
Ekonomiservice
Administration
Inköp
Avtal

Utredning
Projektering
Projektledn/kontroll
Kommunanstöd
Kart- och dokumentservice

Marknad/Kund
Kundservice
Information mot kund
Intern info/service
VA-taxor
VA-Juridik
Mätarhantering

Stab
I staben återfinns en HR-resurs, som ska fungera som chefsstöd i HR-frågor, samt
övergripande IT- och GIS ansvariga.

Produktion
Har ansvar för vattenförsörjning och avloppsrening inom Gästrike Vatten. I ansvaret
ligger även att optimera processerna och styra dem på ett effektivt sätt.

Ledningsnät
Ansvarar för att ledningsnätet kontinuerligt föryngras och att läckage minimeras
inom Gästrike Vatten. I ansvaret ligger även att planera egna rörarbeten och styra
dem på ett effektivt sätt.

Utredning och Projekt
Har ansvar för att utreda, projektera och projektstyra entreprenader på ledningsnät
inom Gästrike Vatten. Kartuppdatering och dokumentation.

Ekonomi
Sköter all ekonomi för Gästrike Vatten koncernen och ska internt stödja verksamheten med ekonomiuppföljning och redovisning av budget/anslag. Upprättar
generella avtal och inköp inom Gästrike Vatten.

Marknad och Kund
Denna avdelning har ansvar för kundservice, extern/intern information och service,
taxefrågor, utredningar, VA-juridik och mätarhantering.

Laboratorie
Avdelningens ansvar ligger inom hela Gästrike vatten.
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Laboratorium
Laboratorium Acc.
Laboratorium Drift

Organisation

Gästrike Vatten AB
Projektgenomförande
och kommunkontakter

Ledningsnät
Egen regi

Konsult och
Entreprenad
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Utredning & Projekt

Hofors
kommun

K
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n
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s
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Gävle
kommun

a

a r ig

a

Älvkarleby
kommun

För att på ett bra sätt driva verksamheten nu och i framtiden krävs samverkan.
Vi har en ansvarig representant per kommun som tillser att Gästrike Vatten alltid är
närvarande på planeringsmöten och bistår kommunerna med VA-kompetens,
så kallat kommunstöd.
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Islossning
Ett led i det strategiska varumärkesarbetet var att genomföra en större personalaktivitet med syfte att stärka gemenskapen och stoltheten hos våra medarbetare.
Den 10:e december samlades all personal på Engeltofta i Gävle för att under
trivsamma former genomföra en heldag på temat vatten. Under dagen presenterades
Gästrike vattens nya organisationsstruktur och under workshops kombinerades
kunskap, upplevelser och delaktighet med resultatet av varumärkesarbetet och den
nya grafiska identiteten. Yngve Bergqvist, grundaren av Icehotel, var på plats och
under en föreläsning delade han med sig av sin spännande historia om att våga följa
sin vision.
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Förvaltningsberättelse

året för en ny taxekonstruktion samt allmänna bestämmelser (ABVA 09) för sina respektive anläggningsbolag
att träda i kraft 2009-01-01. Taxenivåer i den nya taxekonstruktionen har Gävle kommunfullmäktige fattat
delbeslut om, övriga kommuners fullmäktige kommer
att fatta beslut under våren 2009 med utgångspunkt att
ny nivå på taxan ska gälla från 1 maj 2009.

Verksamheten
Gästrike Vatten AB bildades 1 maj 2008 och är ett
gemensamt VA-bolag för drift av VA-verksamheten
i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner.
Gästrike Vatten AB är moderbolag i koncernen innehållande all personal och utrustning som behövs för
drift av VA-anläggningarna.

Medarbetare
All personal i respektive kommun med en tjänstgöringsgrad > 50% för VA-verksamheten fick erbjudande om
att gå över till Gästrike Vatten AB vid bildandet. Ett
erbjudande som 69 av 78 personer accepterade. Under
året har ytterligare åtta personer anställts och fyra personer har slutat sina anställningar. Rekrytering för att
möta framtida pensioneringar samt återbesätta förlorad
spetskompetens är tvunget för att på ett effektivt sätt
bedriva VA-verksamheten med framtidsfokus.

Ägarförhållanden och koncernstruktur
Kommunernas VA-anläggningar såldes per 2008-09-01
till kommunvisa dotterbolag i Gästrike Vatten koncernen. Dotterbolagen är huvudmän för VA-verksamheten
i respektive kommun. Dotterbolagens verksamhet är att
äga och förvalta anläggningstillgångarna i respektive
kommun. Ledamöter i dotterbolagens styrelser är företrädare för respektive kommun. Genom de kommunvisa dotterbolagen tillförsäkras varje kommun ägandet
av sina anläggningar och kan själva besluta om sina
utbyggnadsplaner. Respektive kommun är borgenär för
sitt anläggningsbolag.

Miljöfrågor
De tillståndspliktiga reningsverken har fastställda
villkor för högsta tillåtna värden för utsläpp. Samtliga
reningsverk med tillstånd har haft reduktion ej överstigande gällande villkor. Separata miljöbokslut har upprättats för tillståndspliktiga verk.

Taxor
Brukningsavgifter och anslutningsavgifter för respektive anläggningsbolag har varit oförändrade under året.
Brukarna debiteras enligt respektive kommuns VA-taxa
fastställd av fullmäktige. Anslutningsavgiften ska täcka
kostnaden för utbyggnader av VA-anläggningarna.
Brukningsavgifterna ska täcka kostnaderna för drift och
underhåll av VA-anläggningarna i respektive kommun.
Ingen kommun har idag en taxa som ger full kostnadstäckning utan finansiering sker delvis på annat sätt.
Samtliga kommuners fullmäktige fattade beslut under

Christer Stenmark

Elisabeth Hillerton

Christer arbetade med plan– och
remissfrågor hos Gävle Vatten under
många år och gick i augusti vidare till
UMEVA.

Elisabeth arbetade som VA-ingenjör
med remiss- och dagvattenfrågor
innan hon flyttade till Malmö och
började på Ramböll i september.

Org nr 556751-1661

Kvalitet
Vatten är klassificerat som livsmedel och kontroller av
vattenkvaliteten sker genom provtagning i enlighet
med fastställt kontrollprogram. För att upprätthålla
god kvalitet är förebyggande arbete med förnyelse och
underhåll av anläggningarna viktigt. Förnyelse- och
underhållsinsatser i ledningsnätet genomförs i huvudsak
för att lösa befintliga problem rörande vattenkvalitet,
in- och utläckage, bräddningar, källaröversvämningar

22

Jeanette Berglund

Nils-Ove Engman

Jeanette arbetade hos oss i ca två år
som GIS-ingenjör innan hon gick vidare till Sandviken Energi under våren.

Nils-Ove gick i pension under
hösten efter att många år arbetat
som maskinist och drifttekniker hos
Gävle Vatten, både på Duvbacken och
i Hamrånge.

- Expolateringstillväxten i främst Gävle förväntas att
fortsätta på en förhållandevis hög nivå dels genom omvandlingsområden dels genom nya exploateringsområden inom och utom befintligt verksamhetsområde.
- Direkta driftkostnader för IT-tjänster, licenser, energi,
el och bevakning förväntas att även i fortsättningen
öka mer än kostnadsindex.

Intäkter och kostnader

- Den regionala samordningen av VA-verksamheten
förväntas öka intresset från kringliggande kommuner
att vilja ingå i Gästrike Vatten.

Moderbolaget har under året sålt tjänster till dotterbolagen för 31 mnkr. Direkta kostnader belastar respektive dotterbolag, kostnader av gemensam karaktär har
fördelats utifrån ägarandel.

Förslag till vinstdisposition

Investeringar

Till årsstämmans förfogande finns inga vinstmedel att
disponera då årets resultat är 0 kr.

Under året har investeringar gjorts i moderbolaget
genom köp av fordon och en del inventarier från Gävle
och Älvkarleby kommun för 3,5 mnkr. I de kommunvisa
dotterbolagen (anläggningsbolagen) har investeringar
gjorts genom köp av VA-anläggningarna ifrån respektive
kommun samt genomförda investeringsinsatser under
september till december per anläggningsbolag. Årets
totala investeringar (inköp+ förnyelse) i anläggningsbolagen uppgår totalt till:
- Gävle Vatten AB 116,4 mnkr
- Hofors Vatten AB 57,3 mnkr
- Ockelbo Vatten AB 20,0 mnkr
- Älvkarleby Vatten AB 61,5 mnkr

Anläggningstillgångarnas framtida
behov av investeringar
Framtida investeringsbehov i Gästrike Vatten AB är
främst investeringar i fordon då flera kommuner inte
har fört över fordon från tidigare organisation till
Gästrike Vatten AB. Investeringar i infrastruktur för
ett gemensamt övervakningssystem för att på så sätt
optimera processdrift och möjliggöra en ny effektivare
beredskapsorganisation. Tillgänglighetsanpassning av
huvudkontorets entré. För anläggningsbolagen krävs
omfattande investerings- och förnyelseinsatser av
befintliga anläggningar, verk och ledningsnät för att
bibehålla och förbättra anläggningarnas status och
därmed bedriva verksamheten långsiktigt ekonomiskt
hållbar. En exploatering av Norrlandet är inte inkluderad i de investeringsplaner som omfattar 2009–2015 utan
behandlas separat när Gävles fullmäktigebeslut finns
för en utbyggnad av kommunalt VA till Norrlandet. För
åtgärder i VA-försörjningen i Torsåker krävs totalt ca 40
mnkr, varav ca 10 mnkr kommer att arbetas upp under
2009. Vatten och avloppsledningar förläggs mellan Hofors och Torsåker till Malmjärnsområdet, för att trygga
kvaliteten på dricksvatten och miljön i Torsåker.
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Förvaltningsberättelse

Förväntad utveckling

m.m. Förnyelse- och underhållsinsatser på ledningsnätet
prioriteras utifrån en bedömning av konsekvenser, antal
driftstörningar, kostnader och miljöeffekter. För att
främja tillväxt och utveckling är det viktigt att förutsättningarna för vattenförsörjning och avloppshantering
ingår som en del i en första förutsättningslös inventering inför kommunens planarbete.

Not

2008-02-01–
2008-12-31

Nettoomsättning

2

55 245 572

Övriga rörelseintäkter

2

326 712

Koncernresultaträkning

55 572 284

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader

-13 817 437

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

3, 4

-25 496 437

5

-21 633 752

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-6 368 972

Summa rörelsens kostnader

-67 316 598

Rörelseresultat

-11 744 314

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

155 276

Räntekostnader

-2 481 867

Summa resultat från finansiella poster

-2 326 591

Resultat efter finansiella poster

-14 070 905

Årets förlust

-14 070 905

Koncernbalansräkning

Not

2008-12-31

Byggnader, mark och markanläggningar

6

228 400 718

Maskiner och andra tekniska anläggningar

7

19 767 339

Inventarier och fordon

8

4 194 326

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

252 362 383
Summa anläggningstillgångar

252 362 383

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

16 146 003

Aktuella skattefordringar

27 207

Övriga kortfristiga fordringar

864 747

Förutbetalda kostnader

233 105
17 271 062

Summa omsättningstillgångar

17 271 062

Summa tillgångar

Org nr 556751-1661

269 633 445
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Ekonomi

Koncernbalansräkning

Not

2008-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

9

Bundet eget kapital
Aktiekapital

5 000 000

Bundna reserver

4 000
5 004 000

Fritt eget kapital
Fria reserver

17 466 540

Årets förlust

-14 070 905
3 395 635

Summa eget kapital

8 399 635

Avsättningar
Övriga avsättningar

10

Summa avsättningar

5 000 000
5 000 000

Långfristiga skulder
Skulder till Gävle kommun

11, 12

77 336 545

Skulder till övriga kommuner

12

126 299 139

Periodiserade anslutningsavgifter

13

16 945 455

Summa långfristiga skulder

220 581 139

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

14 552 885

Skulder till Gävle kommun

11, 12

3 937 900

Övriga kortfristiga skulder

12

9 276 197

Upplupna kostnader

14

Summa kortfristiga skulder

7 885 689
35 652 671

Summa eget kapital och skulder

269 633 445

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga
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Kassaflödesanalys för koncernen

2008-02-01–2008-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster

-11 744 314

Avskrivningar

6 368 971

Övriga avsättningar

5 000 000

Erhållen ränta

155 276

Erlagd ränta

-2 481 867

Betald inkomstskatt

-27 207
-2 729 141

Ökning/minskning kundfordringar

-16 146 003

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

-1 097 852

Ökning/minskning leverantörsskulder

14 552 885

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

21 099 786

Kassaflöde från den löpande verksamheten

15 679 675

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-258 731 354

Investeringar i dotterbolag

-396 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-259 127 354

Finansieringsverksamheten
Nyemission

5 000 000

Upptagna lån

220 581 139

Erhållna aktieägartillskott

17 466 540

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

243 047 679

Årets kassaflöde

-400 000

Erhållna likvida medel vid förvärv dotterbolag

400 000

Likvida medel vid årets slut

0

Moderbolagets resultaträkning
Nettoomsättning

Not

2008-02-01
–2008-12-31

2

31 174 498

Övriga rörelseintäkter

16 000
31 190 498

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avkrivningar av materiella anläggningstillgångar

3, 4

-8 790 821

5

-21 633 752
-850 202

Summa rörelsens kostnader

-31 274 775

Rörelseresultat

-84 277

Resultat från finansiella poster

Org nr 556751-1661

Ränteintäkter

142 262

Räntekostnader

-57 985

Summa resultat från finansiella poster

84 277

Resultat efter finansiella poster

0

Årets resultat

0
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Ekonomi

Moderbolagets balansräkning

Not

2008-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

7

554 574

Fordon

8

2 126 743
2 681 317

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

15

Summa anläggningstillgångar

396 000
3 077 317

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

11

7 783 379

Fordran Gävle kommun

11

2 697 692

Aktuella skattefordringar

27 207

Övriga kortfristiga fordringar

78 276

Förutbetalda kostnader

233 105
10 819 659

Summa omsättningstillgångar

10 819 659

Summa tillgångar

13 896 976

Eget kapital och skulder
Eget kapital

9

Bundet eget kapital
Aktiekapital

5 000 000

Fritt eget kapital
Årets resultat

-

Summa eget kapital

5 000 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

2 080 675

Övriga kortfristiga skulder

2 733 606

Upplupna kostnader

14

Summa kortfristiga skulder

4 082 695
8 896 976

Summa eget kapital och skulder

13 896 976

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga
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Noter

Noter, gemensamma för
moderbolag och koncern

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration (såsom fakturering, kommunikation med kund, inspektion m.m.) och räntekostnader för
nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning. Avskrivningstiden för ledningsnät inkl. anläggning kopplad till ledningsnätet är 25–50 år. Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen
vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är
hänförbara till anslutningsavgiften enligt nedanstående.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 1 om koncernredovisning.
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där
moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50%
av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande
inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas
och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet.
I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den
del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter
förvärvet.
Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet.
I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella
nedskrivningar.
Minoritetsintresse föreligger då respektive kommun
äger 1% av sitt anläggningsbolag. Minoritetsintresset utgör ett oväsentligt belopp varför det inte har redovisats
separat. Minoritetens andel av aktiekapitalet har redovisats som bundna reserver i koncernbalansräkningen.

År 1 	10% för administrationskostnader och 1/50 av
resterande 90%. Totalt intäktsförs 12% år 1.
År 2-50 2% per år intäktsförs.
Årets intäkter för anslutningsavgifter redovisade i koncernresultaträkningen uppgår till 877 tkr.

Gemensamma kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar:
Personalkostnader har fördelats utifrån tjänstgöringsställe för all personal som är driftsrelaterad. För personal
som samnyttjas ex. kundtjänst, ekonomtjänster, information, samt företagets ledning (VD samt t.f. ledningsgrupp) har kostnaderna fördelats utifrån respektive
kommuns ägarandel i moderbolaget. Personalkostnader
för funktionen utredning och projekt har fördelats till
det bolag som är direkt kostnadsdrivande.
Direkta rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på moderbolaget.
Övriga kostnader fördelas utifrån respektive kommuns ägarandel i moderbolaget.

Avgifter

Lån

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får
avgifterna inte överskrida det som behövs för att täcka
kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva
VA-anläggningen. Eventuella överuttag/underuttag
ska återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år
från det att dessa uppstått genom återbetalning som
ex taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå
kostnadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna
överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal
förpliktelse.
Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt att
de ekonomiska fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget. För dotterbolagen Gävle Vatten AB och Hofors Vatten AB har underfinansieringen täckts genom balansering mot ingående
ovillkorat aktieägartillskott, vilket består av tidigare års
överuttag s.k. ”eget kapital”. För Ockelbo Vatten AB och
Älvkarleby Vatten AB har kostnadstäckning uppnått genom tillskjutande av av skattemedel från kommunerna
fördelat på villkorade och ovillkorade aktieägartillskott.

Org nr 556751-1661

Varje enskild kommun är borgenär för sitt respektive
anläggningsbolag. Lån har under året upptagits från
kommunerna genom reverser som löper med ränta och
amortering för samtliga anläggningar som köpts från
respektive kommun till respektive anläggningsbolag i
Gästrike Vatten koncernen.
Bolag
Gävle Vatten AB
Hofors Vatten AB
Ockelbo Vatten AB
Älvkarleby Vatten AB

Ränta

Amorteringstakt

Borgenär

snitt 4,54%

3% per år

Gävle kommun

4%

3% per år

Hofors kommun

4,25%*

3% per år

Ockelbo kommun

snitt 4,49%

3% per år**

Älvkarleby kommun

* räntesatsen är uppskattat utifrån diskussion med resp. kommun, något underlag har inte
ställts ut som verifierar detta. Räntekostnad är reserverade utifrån detta.
** amortering sker först från år 2009, år 2008 är därmed amorteringsfritt.
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Noter

Inkomstskatter

För anläggningstillgångar som anskaffats under året, ej
vid köpet i samband med bildande av bolagen, tillämpas
nedanstående avskrivningstider.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall
betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar
avseende tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas
från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter
redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

Typ av anläggning

År

%

Inventarier

3–10

33–10

Fordon

5–10

20–10

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5–10

20–10

VA-ledningar

50

2

Byggnader

33

3

VA-verk

25

4

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller
operationella, redovisas som hyresavtal (operationella
leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över
leasingperioden.

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar på anläggningstillgångar i resultaträkningen belastar rörelseresultatet med avskrivningar
enligt plan från anskaffningstillfället. Alla anläggningar
har överlåtits till bolagen från kommunerna till bokförda restvärden per 2008-05-01 för moderbolaget och
per 2008-09-01 för dotterbolagen.
Vid anskaffning av tillgången i samband med bolagens bildande har den ekonomiska livslängden bedömts
att i stort följa tidigare planenlig avskrivning, vilken
är beräknad på ursprungliga anskaffningsvärden och
baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd.
Detta medför att anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider för samma typ av anläggningar.
Följande avskrivningstider har använts.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga
som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Not 2 Nettoomsättning

År

Fordon

1–10

Fakturerade kostnader kommuner

1–9

Byggnader (ex VV, ARV, pst, mm)

3–32

VA-ledningar

3–46

Anslutningsavgifter
Konsumtionsavgifter
Lägenhetsavgifter

Hofors Vatten AB

Inventarier
Byggnader (ex VV, ARV, pst mm)
VA-ledningar

-

18 270 637

12 903 861

12 903 861

877 403

-

39 212 905

-

Fakturerade kostnader dotterbolag

1–5

Gävle Vatten AB

Inventarier

Moderbolaget

2008-02-01
–2008-12-31

Gästrike Vatten AB

Inventarier

Koncernen

Summa

3
1–12

2 251 403

-

55 245 572

31 174 498

Not 3 Ersättning till revisorerna

20–40

Koncernen

Ockelbo Vatten AB

Byggnader (ex VV, ARV, pst mm)

2–25

VA-ledningar

8–46

2008-02-01
–2008-12-31

1–10

Byggnader (ex VV, ARV, pst mm)

4–24

VA-ledningar

8–34

Moderbolaget

2008-02-01
–2008-12-31

KPMG AB

Älvkarleby Vatten AB

Inventarier

2008-02-01
–2008-12-31

Revision

75 000

15 000

Andra uppdrag än revisionsuppdraget

14 000

14 000

89 000

29 000

Summa

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.
Allt annat är andra uppdrag.
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Not 4 Leasingkostnader

Not 6 Byggnader, mark och markanläggningar
Koncernen

Moderbolaget

83 576

83 576

2008-02-01
–2008-12-31

Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler)

Koncernen

2008-02-01
–2008-12-31

2008-02-01
–2008-12-31

Not 5 Personal
Koncernen

Moderbolaget

2008-02-01
–2008-12-31

2008-02-01
–2008-12-31

13

13

Män

51

51

64

64

Totalt

Koncernen

2008-02-01
–2008-12-31

350 000

350 000

14 589 922

14 589 922

14 939 922

14 939 922

5 159 648

5 159 648

38 351

38 351

Pensionskostnader för styrelsen och
verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
Totalt

981 885

981 885

21 119 806

21 119 806

Koncernen

2008-02-01
–2008-12-31

-4 346 879

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 346 879

0

228 400 718

0

2008-02-01
–2008-12-31

4

2

Män

10

6

Totalt

14

8

Kvinnor

-

-

Män

1

1

1

1

%

Total sjukfrånvaro %

1,5

1,5

- sjukfrånvaro för män %

1,4

1,4

- långtidssjukfrånvaro * %

-

- sjukfrånvaro för kvinnor %

1,7

1,7

- anställda - 29 år %

0,6

0,6

- anställda 30 - 49 år %

2,0

2,0

- anställda 50 år - %

1,2

1,2

Inköp

21 143 900

1 104 837

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

21 143 900

1 104 837

2008-02-01
–2008-12-31

Årets avskrivningar

-1 376 561

-550 263

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 376 561

-550 263

19 767 339

554 574

Koncernen

Moderbolaget

Inköp

4 839 857

2 426 681

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 839 857

2 426 681

Årets avskrivningar

-645 531

-299 938

Utgående ackumulerade avskrivningar

-645 531

-299 938

4 194 326

2 126 743

Utgående restvärde enligt plan

Antal verkställande direktörer och andra
ledande befattningshavare

Totalt

Moderbolaget

2008-02-01
–2008-12-31

Moderbolaget

Kvinnor

Koncernen

Not 8 Inventarier och fordon

Antal styrelseledamöter på balansdagen

-

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
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Årets avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare

Sjukfrånvaro

0

2008-02-01
–2008-12-31

Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader

Sociala avgifter enligt lag och avtal

232 747 597
232 747 597

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Moderbolaget

2008-02-01
–2008-12-31

Löner och ersättningar till övriga
anställda

Inköp

Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.

Kvinnor

Löner och ersättningar till styrelsen och
verkställande direktören

2008-02-01
–2008-12-31

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Utgående restvärde enligt plan

Medelantalet anställda

Moderbolaget
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Not 9 Förändring av eget kapital
Koncernen

Not 11 Transaktioner med närstående

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fria reserver
och årets
resultat

Nybildning

100 000

4 000

104 000

Nyemission

4 900 000

-

4 900 000

Erhållet ovillkorat aktieägartillskott från Gävle
kommun

12 551 325

Erhållet
ovillkorat aktieägartillskott
från Hofors
kommun

2 478 096

Erhållet
ovillkorat aktieägartillskott
från Ockelbo
kommun

262 346

Erhållet
villkorat aktieägartillskott
från Ockelbo
kommun

765 987

Erhållet
ovillkorat aktieägartillskott
från Älvkarleby
kommun

296 406

Erhållet
villkorat aktieägartillskott
från Älvkarleby
kommun

1 112 380

Koncernen

2008-12-31

Moderföretag där Gästrike Vatten AB är
dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Gävlekommun, 212000-2338.

12 551 325

Nedan anges andelen av årets inköp och
försäljning avseende koncernföretag.

2 478 096

262 346

Inköp (%)

-

2

Försäljning (%)

-

59

Rörelsefordringar avseende närstående
Gävle Vatten AB

-

7 783 379

Gävle kommun (limit checkräkningskredit

-

2 697 692

0

10 481 071

10 000 tkr)

765 987

Rörelseskulder avseende närstående
296 406

Gävle kommun

715 543

-

Summa

715 543

0

Erhållna lån

80 558 902

-

Amortering

-

-

80 558 902

0

Koncernen

Moderbolaget

Lån från närstående

Lån från Gävle kommun;
1 112 380

Summa

5 000 000

4 000

-14 070 905

-14 070 905

3 395 635

8 399 635

Not 12 Upplåning

2008-12-31

Ockelbo kommun har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 765 987 kr
Älvkarleby kommun har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 1 112 380 kr.

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

Nybildning

100 000

-

100 000

Nyemission

4 900 000

-

4 900 000

-

-

0

5 000 000

Årets resultat
Eget kapital
2008-12-31

2008-12-31

Uppgifter om moderföretaget

Villkorade aktieägartillskott

Moderbolaget

Moderbolaget

Inköp och försäljning mellan
koncernföretag

Årets förlust
Eget kapital
2008-12-31

Summa
eget kapital

5 000 000

2008-12-31

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till Gävle kommun
Skulder till övriga kommuner
Summa

77 336 545

-

126 299 139

-

203 635
684

0

132 536

-

3 805 364

-

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit Gävle kommun (limit
koncernen 45 000 tkr, limit moderbolaget 10 000 tkr)

Övriga skulder till Gävle kommun

Aktiekapitalet består av 5 000 aktier.

Skulder till övriga kommuner

Not 10 Övriga avsättningar

Summa

Koncernen

2008-12-31

Summa räntebärande skulder

Moderbolaget

2008-12-31

Beräknade skadeståndsanspråk där
VA-huvudmannen har strikt ansvar

5 000 000

-

Summa

5 000 000

0

6 305 364

983 236

10 243 264

983 236

213 878 948

983 236

Förfallotider

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter
balansdagen
Skulder till Gävle kommun

67 669 477

-

Skulder till övriga kommuner

110 586 910

-

178 256 387

0

Summa
Samtliga lån amorteras med 3% per år.
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Not 13 Periodiserade anslutningsavgifter
Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med 2 % per år. Se vidare not 1.

Not 14 Upplupna kostnader
Koncernen

Moderbolaget

Upplupna semesterlöner

1 578 907

1 578 907

Upplupna sociala avgifter

655 5621

655 562

2008-12-31

Upplupna pensionskostnader

739 416

739 416

4 911 804

1 108 810

7 885 689

4 082 695

Övriga upplupna kostnader
Summa

2008-12-31

Not 15 Andelar i dotterföretag
Koncernen

Org nr

Säte

Gävle Vatten AB

556751-1646

Gävle

Ockelbo Vatten AB

556751-6454

Gävle

Hofors Vatten AB

556751-2289

Gävle

Älvkarleby Vatten AB

556751-2248

Gävle

Kapitalandel %

Antal aktier

Bokfört värde

Gävle Vatten AB

99

99

99 000

Ockelbo Vatten AB

99

99

99 000

Hofors Vatten AB

99

99

99 000

Älvkarleby Vatten AB

99

99

Moderbolaget

Summa

08-12-31

99 000
396 000

Moderbolaget

2008-02-01
–2008-12-31

Inköp av andelar

396 000

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

396 000

Utgående redovisat
värde

396 000

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

Gävle 2009-02-25

Per Johansson
Ordförande

Kurt Andersson

Marie-Louise Dangardt

Bo Janzon

Magnus Jonsson

Inger Källgren Sawela

Per Tjerneld

Thorsten Åstrand

Mats Rostö
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har lämnats 2009-04-17
KPMG AB
Per Mårsell
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Gästrike Vatten AB
Org nr 556751-1661
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Gästrike Vatten AB för
räkenskapsåret 2008-02-01–2008-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär
att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen
och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och
koncern-redovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra
uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och för koncernen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Gävle den 17 april 2009
KPMG AB
Per Mårsell
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport

Gästrike Vattens styrelse

f.v. Mats Rostö (VD), Kurt Andersson, Marie-Louise Dangardt, Per Johansson (Ordförande), Bo Janzon, Inger Schörling
(Suppleant), Thorsten Åstrand, Benny Söderlund (Facklig representant), Sören Hjärtström (Facklig representant), Gunilla Alsén
(Ekonomichef), Per Tjerneld, Magnus Jonsson.

Granskningsrapport
Till bolagsstämman i
Gästrike Vatten AB
Org.nr: 556751-1661

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2008.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Det
innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss
om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.
I vårt arbete har vi anlitat sakkunniga från Gävle kommuns revisionskontor samt
Öhrlings Komrev. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.
Resultatet av granskningen visar att verksamheten bedrivs i överensstämmelse
med ändamålen i bolagsordning och ägardirektiv. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att den
interna kontrollen varit tillräcklig. Någon anledning till anmärkning mot styrelsen
eller verkställande direktören finns inte.
Gävle 2009-04-17

John-Olof Hermanson			

Kennet Holmgren

Britt Lindgren				

Jenny Lundqvist
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Gävle Vatten AB

Intäkter och kostnader

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-02-01–2008-12-31.
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs
på Gävle Vatten AB. Kostnader som är hänförbara till
resurser som nyttjas gemensamt genom Gästrike Vatten
AB och som inte är direkt hänförbara till ett specifikt
anläggningsbolag fördelas till anläggningsbolagen genom en kostnadsfördelning som motsvarar kommunernas ägande i Gästrike Vatten AB. Gävle Vatten AB har
under perioden september till december haft 38,7 mnkr
i totala kostnader där 5 mnkr avser avsättningar för skadestånd från försäkringsärenden. Intäkterna för samma
period uppgår till 29 mnkr. Resultatet för perioden blir
därmed ett underskott om ca 9,7 mnkr.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Gävle Vatten AB bildades 1 september 2008 i enlighet
med fattade beslut i Gävle kommunfullmäktige och är
ett dotterbolag i Gästrike Vatten koncernen där Gävle
kommun äger 70% av aktierna. Vid bildandet sålde Gävle
kommun VA-anläggningarna i kommunen (f.d. Gävle
Vatten förvaltning) till bokförda värden till ett anläggningsbolag. Verksamheten i Gävle Vatten AB består av
att äga och förvalta de allmänna VA-anläggningarna i
Gävle kommun. Bolaget är huvudman för den allmänna
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, innefattande vattenproduktion och distribution,
avledning och rening av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskiljt slam. Verksamheten
sköts av det gemensamt kommunägda regionala VAbolaget Gästrike Vatten AB. Gävle Vatten AB har ingen
personal. All personal som tidigare varit anställd i Gävle
Vatten förvaltning erbjöds att gå över till Gästrike Vatten AB från 1 maj 2008, något som 45 av 46 anställda
accepterade.

Investeringar
Under året har investeringar gjorts dels genom köp av
befintliga VA-anläggningar från Gävle kommun till ett
värde av drygt 107 mnkr, dels genom investeringar i nya
anläggningar om 9 mnkr, varav exploateringar uppgår
till 6,9 mnkr.

Anläggningstillgångarnas framtida
behov av investeringar
För att undvika kapitalförstöring krävs årligen
omfattande insatser av såväl investerings- och förnyelseinsatser som förebyggande underhåll av befintliga
anläggningar, verk och ledningsnät för att upprätthålla
och bibehålla eller förbättra anläggningarnas status och
därmed bedriva verksamheten långsiktigt ekonomiskt
hållbar.

Ägarförhållanden och koncernstruktur
Gävle Vatten AB är dotterbolag till Gästrike Vatten AB
som äger 99% av aktierna. Gävle kommun äger resterande 1% av aktierna. Ledamöter i bolagets styrelse är
företrädare för kommunen. Genom bolaget tillförsäkras
kommunen ägandet av sina anläggningar och kan själva
besluta om sina utbyggnadsplaner. Kommunen är borgenär för sitt anläggningsbolag.

Förväntad utveckling
Expolateringstillväxten i Gävle förväntas att fortsätta på
en förhållandevis hög nivå dels genom omvandlingsområden dels genom nya exploateringsområden inom och
utom befintligt verksamhetsområde.

Förslag till behandling av förlust

Taxor

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten,
9 680 725 kr, överförs i ny räkning.

Brukningsavgifter och anslutningsavgifter för Gävle
Vatten AB har varit oförändrade under året. Brukarna
debiteras enligt taxa fastställd av fullmäktige. Anslutningsavgiften ska täcka kostnaden för utbyggnader.
Brukningsavgifterna ska täcka kostnaderna för drift
och underhåll av VA-anläggningarna. Den beslutade
taxan som gällt 2008 ger inte full kostnadstäckning utan
finansiering sker delvis genom återföring av tidigare års
överuttag. I december 2008 fattade kommunfullmäktige beslut om ny taxa från och med 2009-01-01 där full
kostnadstäckning ska uppnås. Ett första steg för detta är
en höjning av taxans brukningsavgift, den fasta avgiften
höjs till 1000 kr exkl. moms per år och den rörliga avgiften höjs till 12 kr/m3 exkl. moms.
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Not

2008-02-01
-2008-12-31

Nettoomsättning

2

27 974 438

Övriga rörelseintäkter

Balansräkning

Periodiserade anslutningsavgifter

28 985 150

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-517 523

-9 680 725

Årets förlust

-9 680 725

Not

2008-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Byggnader, mark och markanläggningar

4

93 930 125

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5

19 212 765

Inventarier

6

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Materiella anläggningstillgångar

Avgifter
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får
avgifterna inte överskrida det som behövs för att täcka
kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva
VA-anläggningen. Eventuella överuttag/underuttag
ska återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år
från det att dessa uppstått genom återbetalning som
ex. taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå
kostnadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna
överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal
förpliktelse.
Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en
inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna som företaget ska få av
transaktionen kommer att tillfalla företaget. För Gävle
Vatten AB har underfinansieringen täckts genom balansering mot ingående ovillkorat aktieägartillskott, vilket
består av tidigare års överuttag sk. ”eget kapital”.

201 648
113 344 538

Summa anläggningstillgångar

113 344 538

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

10 025 171

Summa omsättningstillgångar

10 025 171

Summa tillgångar

123 369 709

Eget kapital och skulder
7

Bundet eget kapital
Aktiekapital

100 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst

12 551 325

Årets förlust

Anslutningsavgifter

-9 680 725

Anslutningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration (såsom fakturering, kommunikation med kund, inspektion m.m.) och räntekostnader för
nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning. Avskrivningstiden för ledningsnät inkl. anläggning kopplad till ledningsnätet är 25–50 år. Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen
vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är
hänförbara till anslutningsavgiften enligt nedanstående.

2 870 600
Summa eget kapital

2 970 600

Avsättningar

Summa avsättningar

21 117 109
123 369 709

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Anläggningstillgångar

Övriga avsättningar

968 943
2 032 442

Noter

Tillgångar

Eget kapital

6 521 679

-505 419

Resultat efter finansiella poster

Balansräkning

3 442 315

9, 10

Summa eget kapital och skulder

12 104

Summa resultat från finansiella poster

9

Skulder till Gävle kommun

Summa kortfristiga skulder

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader

Skulder till koncernföretag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-9 175 306

Ränteintäkter

8 151 730

Övriga kortfristiga skulder

-38 160 456

Rörelseresultat

16 945 455
94 282 000

Leverantörsskulder

-24 043 916
-3 078 441

Summa rörelsens kostnader

77 336 545

11

Kortfristiga skulder

-11 038 099
3

9, 10

Summa långfristiga skulder

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

2008-12-31

Långfristiga skulder
Skulder till Gävle kommun

1 010 712

Produktionskostnader

Not

8

5 000 000
5 000 000
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Gävle vatten AB

Resultaträkning

År 1 	10% för administrationskostnader och 1/50 av
resterande 90%. Totalt intäktsförs 12% år 1.

räknad på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras
på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Detta
medför att anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider för samma typ av anläggningar. Följande
avskrivningstider har använts.

År 2–50 2% per år intäktsförs.
Årets intäkter för anslutningsavgifter redovisade i resultaträkningen uppgår till 792 tkr.

Typ av anläggning

Gemensamma kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar:
Personalkostnader har fördelats utifrån tjänstgöringsställe för all personal som är driftsrelaterad. För personal
som samnyttjas ex. kundtjänst, ekonomtjänster, information, samt företagets ledning (VD samt t.f. ledningsgrupp) har kostnaderna fördelats utifrån respektive
kommuns ägarandel i moderbolaget. Personalkostnader
för funktionen utredning och projekt har fördelats till
det bolag som är direkt kostnadsdrivande.
Direkta rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på moderbolaget.
Övriga kostnader fördelas utifrån respektive kommuns ägarandel i moderbolaget.

1–9

Byggnader (ex VV, ARV, pst, mm)

3–32

VA-ledningar

3–46

För anläggningstillgångar som anskaffats under året, ej vid köpet i samband med bildande
av bolaget, tillämpas nedanstående avskrivningstider.

Typ av anläggning

År

%

5–10

20–10

VA-ledningar

50

2

Byggnader

33

3

VA-verk

25

4

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Lån

Not 2 Nettoomsättning

Gävle kommun är borgenär för bolaget. Lån har under
året upptagits från kommunen genom reverser som löper med ränta och amortering för samtliga anläggningar
som köpts från kommunen.

2008-02-01
–2008-12-31
Anslutningsavgifter
Konsumtionsavgifter
Summa

Ränta snitt 4,54%
Amorteringstakt 3% per år

791 892
27 182 546
27 974 438

Not 3 Ersättning till revisorerna

Inkomstskatter

2008-02-01
–2008-12-31

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall
betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar
avseende tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas
från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter
redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

KPMG AB
Revision

15 000

Andra uppdrag än revisionsuppdraget

-

Summa

15 000

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.
Allt annat är andra uppdrag.

Not 4 Byggnader, mark och markanläggningar
2008-02-01
–2008-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar på anläggningstillgångar i resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar
enligt plan från anskaffningstillfället. Alla anläggningar
har överlåtits till bolaget från kommunen till bokfört
restvärde per 2008-09-01.
Vid anskaffning av tillgången i samband med bolagets
bildande har den ekonomiska livslängden bedömts att i
stort följa tidigare planenlig avskrivning, vilken är be-
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År

Inventarier

Inköp

96 044 722

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

96 044 722

Årets avskrivningar

-2 114 597

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 114 597

Utgående restvärde enligt plan

93 930 125

Bokfört värde byggnader i Sverige

93 892 125

Bokfört värde mark i Sverige

38 000
93 930 125

Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.

38

Lån från närstående
Lån från Gävle kommun:

2008-02-01
–2008-12-31
Inköp

20 039 063

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

20 039 063

Årets avskrivningar

Gävle vatten AB

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Erhållna lån

80 558 902

Amortering

-

Utgående balans

80 558 902

-826 298

Utgående ackumulerade avskrivningar

-826 298

Utgående restvärde enligt plan

Not 10 Upplåning

19 212 765

2008-12-31

Not 6 Inventarier

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder

2008-02-01
–2008-12-31

Skulder till Gävle kommun

77 336 545

Inköp

339 194

Summa

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

339 194

Kortfristiga skulder

Avskrivningar

-137 546

Utgående ackumulerade avskrivningar

-137 546

Checkräkningskredit Gävle kommun
(limit 20 000 tkr)

Utgående restvärde enligt plan

201 648

Övriga skulder Gävle kommun

3 723 024

Summa

6 521 679

77 336 545

2 798 655

Summa räntebärande skulder

Not 7 Förändring av eget kapital

83 858 224

Förfallotider

Nybildning

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

100 000

-

100 000

12 551 325

12 551 325

-9 680 725

-9 680 725

2 870 600

2 970 600

Erhållet ovillkorat
aktieägartillskott
från Gävle kommun
Årets förlust
Eget kapital
2008-12-31

100 000

Den del av långfristiga skulder som förfaller till
betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till Gävle kommun

67 669 477

Summa

67 669 477

Lån till Gävle kommun amorteras med 3% per år.

Not 11 Periodiserade anslutningsavgifter
Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med 2% per år. Se vidare not 1.

Aktiekapitalet består av 100 aktier.

Not 8 Övriga avsättningar

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

2008-12-31
Beräknade skadeståndsanspråk där
VA-huvudmannen har strikt ansvar

5 000 000

Summa

5 000 000

Gävle 2009-02-18

Not 9 Transaktioner med närstående
2008-12-31

Per Johansson
Ordförande

Inger Källgren Sawela

Inger Schörling

Mats Rostö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2009-04-17
KPMG AB

Uppgifter om moderföretaget

Per Mårsell
Auktoriserad revisor

Moderföretag i den största koncern där Gävle Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Gävle kommun, 212000-2338. Moderföretag i den minsta koncern
där Gävle Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Gästrike
Vatten AB, 556751-1661, Gävle.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning
avseende koncernföretag.
Inköp%
Försäljning%

29
3

Rörelseskulder avseende närstående
Gästrike Vatten AB

3 442 315

Gävle kommun

3 299 322

Summa

6 741 637
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Hofors Vatten AB

Intäkter och kostnader

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-02-04–2008-12-31.
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på
Hofors Vatten AB. Kostnader som är hänförbara till
resurser som nyttjas gemensamt genom Gästrike Vatten
AB och som inte är direkt hänförbara till ett specifikt anläggningsbolag fördelas till anläggningsbolagen
genom en kostnadsfördelning som motsvarar kommunernas ägande i Gästrike Vatten AB. Hofors Vatten
AB har under perioden september till december haft 7,5
mnkr i totala kostnader. Intäkterna för samma period
uppgår till 5,6 mnkr. Resultatet för perioden blir därmed
ett underskott om 1,9 mnkr, varav drygt 0,4 mnkr är
relaterade till omställningskostnader och 1,5 mnkr beror
på att gällande taxa inte är baserad på full kostnadstäckning för verksamheten.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Hofors Vatten AB bildades 1 september 2008 i enlighet
med fattade beslut i Hofors kommunfullmäktige och är
ett dotterbolag i Gästrike Vatten koncernen där Hofors
kommun äger 10% av aktierna. Vid bildandet sålde
Hofors kommun VA-anläggningarna i kommunen till
bokförda värden till ett anläggningsbolag. Verksamheten i Hofors Vatten AB består av att äga och förvalta de
allmänna VA-anläggningarna i Hofors kommun. Bolaget
är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och
avloppshanteringen i kommunen, innefattande vattenproduktion och distribution, avledning och rening
av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen
avskiljt slam. Verksamheten sköts av det gemensamt
kommunägda regionala VA-bolaget Gästrike Vatten AB.
Hofors Vatten AB har ingen personal. All personal som
tidigare varit anställd det kommunala bolaget Hofors
hus och arbetade med VA-verksamhet > 50% erbjöds att
gå över till Gästrike Vatten AB från 1 maj 2008, något
som 10 av 12 personer accepterade.

Investeringar
Under året har investeringar gjorts dels genom köp av
befintliga VA-anläggningar från Hofors kommun till ett
värde av 53 mnkr, dels genom investeringar som förnyelse av anläggningar om 3,4 mnkr.

Anläggningstillgångarnas framtida
behov av investeringar
För att undvika kapitalförstöring krävs årligen omfattande insatser av såväl investerings- och förnyelseinsatser som förebyggande underhåll av befintliga
anläggningar, verk och ledningsnät för att upprätthålla
och bibehålla eller förbättra anläggningarnas status och
därmed bedriva verksamheten långsiktigt ekonomiskt
hållbar. För åtgärder i VA-försörjningen i Torsåker krävs
totalt ca 40 mnkr, var av ca 10 mnkr kommer att arbetas
upp under 2009. Vatten och avloppsledningar förläggs
mellan Hofors och Torsåker till Malmjärnsområdet.
Detta för att trygga kvaliteten på dricksvatten, och
avloppsledning för att trygga miljön i Torsåker.

Ägarförhållanden
Hofors Vatten AB är dotterbolag till Gästrike Vatten AB
som äger 99% av aktierna. Hofors kommun äger resterande 1% av aktierna. Ledamöter i bolagets styrelse är
företrädare för kommunen. Genom bolaget tillförsäkras
kommunen ägandet av sina anläggningar och kan själva
besluta om sina utbyggnadsplaner. Kommunen är borgenär för sitt anläggningsbolag.

Förslag till behandling av förlust

Taxor

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten,
1 953 061 kr, överförs i ny räkning.

Brukningsavgifter och anslutningsavgifter för Hofors
Vatten AB har varit oförändrade under året. Brukarna
debiteras enligt taxa fastställd av fullmäktige. Anslutningsavgiften ska täcka kostnaden för utbyggnader.
Brukningsavgifterna ska täcka kostnaderna för drift
och underhåll av VA-anläggningarna. Den beslutade
taxan som gällt 2008 ger inte full kostnadstäckning utan
finansiering sker delvis genom återföring av tidigare
års överuttag. Fullmäktige har tagit beslut om taxekonstruktion och ABVA 09 att gälla från 2009-01-01. De har
gett Gästrike Vatten AB i uppdrag att senast i februari
2009 ge förslag på taxenivåer till styrelsen för fastställande i fullmäktige att gälla från 2009-05-01.
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Not

2008-02-04
–2008-12-31

Nettoomsättning

2

5 622 004

Balansräkning

Övriga externa kostnader

Skulder till koncernföretag

-1 097 600
3

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-4 936 938
-840 6641

Summa rörelsens kostnader

-1 253 198

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

96

Räntekostnader

-699 863

Resultat efter finansiella poster

-1 953 061

Årets förlust

-1 953 061

Balansräkning

Not

5

55 321 582
1 129 268

56 450 850

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

3 701 498

Övriga kortfristiga fordringar

89
3 701 587

Summa omsättningstillgångar

3 701 587

Summa tillgångar

60 152 437

Eget kapital och skulder
Eget kapital

100 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst

2 478 096

Årets förlust

-1 953 061
525 035
625 035

Långfristiga skulder
Skulder till Hofors kommun
Summa långfristiga skulder

7,8

499 113

Summa kortfristiga skulder

10 134 010

Summa eget kapital och skulder

60 152 437

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Anslutningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration (såsom fakturering, kommunikation med kund, inspektion m.m.) och räntekostnader för
nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning. Avskrivningstiden för ledningsnät inkl anläggning
kopplad till ledningsnätet är 25–50 år. Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hänförbara
till anslutningsavgiften enligt nedanstående.

Bundet eget kapital

Summa eget kapital

2 738 649

Anslutningsavgifter

6

Aktiekapital

8, 9

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får
avgifterna inte överskrida det som behövs för att täcka
kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva
VA-anläggningen. Eventuella överuttag/underuttag
ska återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år
från det att dessa uppstått genom återbetalning som
ex. taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå
kostnadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna
överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal
förpliktelse.
Bolaget följer BFNAR 2003:3 som anger att en
inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna som företaget ska få av
transaktionen kommer att tillfalla företaget. För Hofors
Vatten AB har underfinansieringen täckts genom balansering mot ingående ovillkorat aktieägartillskott, vilket
består av tidigare års överuttag s.k. ”eget kapital”.

56 450 850
Summa anläggningstillgångar

Övriga kortfristiga skulder

Avgifter

2008-12-31

Materiella anläggningstillgångar
4

2 744 077

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Anläggningstillgångar

Inventarier

7, 8

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillgångar

Byggnader och mark

1 381 694

Skulder till Hofors kommun

Noter

-699 959

Summa resultat från finansiella poster

2 770 477
7

Upplupna kostnader

-6 875 202

Rörelseresultat

2008-12-31

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader

Not

49 393 392
49 393 392

År 1 	10% för administrationskostnader och 1/50 av
resterande 90%. Totalt intäktsförs 12% år 1.
År 2–50 2% per år intäktsförs.
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Hofors vatten AB

Resultaträkning

Gemensamma kostnader

Typ av anläggning

År

Inventarier

Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar:
Personalkostnader har fördelats utifrån tjänstgöringsställe för all personal som är driftsrelaterad. För personal
som samnyttjas ex kundtjänst, ekonomtjänster, information, samt företagets ledning (VD samt t.f. ledningsgrupp) har kostnaderna fördelats utifrån respektive
kommuns ägarandel i moderbolaget. Personalkostnader
för funktionen utredning och projekt har fördelats till
det bolag som är direkt kostnadsdrivande.
Direkta rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på moderbolaget.
Övriga kostnader fördelas utifrån respektive kommuns ägarandel i moderbolaget.

3

Byggnader (ex VV, ARV, pst, mm)

1-12

VA-ledningar

20-40

För anläggningstillgångar som anskaffats under året, ej vid köpet i samband med bildande
av bolaget, tillämpas nedanstående avskrivningstider.

Typ av anläggning

År

%

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5–10

20–10

Inventarier

3–10

33–10

VA-ledningar

50

2

Byggnader

33

3

VA-verk

25

4

Fordringar

Lån

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Hofors kommun är borgenär för bolaget. Lån har under
året upptagits från kommunen genom reverser som
löper med ränta och amortering för samtliga anläggningar som köpts från kommunen.

Not 2 Nettoomsättning
2008-02-04
–2008-12-31

Ränta 4%

Konsumtionsavgifter

4 115 553

Amorteringstakt 3% per år

Lägenhetsavgifter

1 506 451

Summa

5 622 004

Inkomstskatter
Not 3 Ersättning till revisorerna

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall
betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar
avseende tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas
från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter
redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

2008-02-04
–2008-12-31
KPMG AB
Revision

-

Summa

15 000

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.
Allt annat är andra uppdrag.

Not 4 Byggnader och mark

Materiella anläggningstillgångar

2008-02-04
–2008-12-31

Avskrivningar på anläggningstillgångar i resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar
enligt plan från anskaffningstillfället. Alla anläggningar
har överlåtits till bolaget från kommunen till bokfört
restvärde per 2008-09-01.
Vid anskaffning av tillgången i samband med bolagets
bildande har den ekonomiska livslängden bedömts att i
stort följa tidigare planenlig avskrivning, vilken är beräknad på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras
på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Detta
medför att anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider för samma typ av anläggningar. Följande
avskrivningstider har använts.

Org nr 556751-2289

15 000

Andra uppdrag än revisionsuppdraget

Inköp

56 104 977

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

56 104 977

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

-783 395
-783 395
55 321 582

Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.

42

Not 8 Upplåning
2008-02-04
–2008-12-31

Inköp

1 186 537

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 186 537

Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2008-12-31

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder

-57 269

Skulder till Hofors kommun

-57 269

Summa

Checkräkningskredit Gävle kommun
(limit 5 000 000 tkr)
Skulder till Hofors kommun

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

100 000

-

100 000

-

2 478 096

2 478 096

-1 953 061

-1 953 061

525 035

625 035

Erhållet ovillkorat
aktieägartillskott från
Hofors kommun
Årets förlust
Eget kapital
2008-12-31

100 000

49 393 392
49 393 392

Kortfristiga skulder

1 129 268

Not 6 Förändring av eget kapital

Nybildning

Hofors vatten AB

Not 5 Inventarier

2 254 825
2 744 077

Summa

4 998 902

Summa räntebärande skulder

54 392 294

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till
betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till Hofors kommun

43 219 218

Summa

43 219 218

Lån till Hofors kommun amorteras med 3 % per år.

Aktiekapitalet består av 100 aktier.

Not 7 Transaktioner med närstående

Not 9 Övriga kortfristiga skulder
Bolaget har en checkräkningskredit via Gävle kommun med en limit på 5 000 000 kr.

2008-12-31

Uppgifter om moderföretaget

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

Moderföretag i den största koncern där Hofors Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Hofors kommun, 212000-2296. Moderföretag i den minsta
koncern där Hofors Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är
Gästrike Vatten AB, 556751-1661, Gävle.

Hofors 2009-02-18

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och
försäljning avseende koncernföretag.
Inköp %
Försäljning %

45
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Rörelseskulder avseende närstående
Gästrike Vatten AB
Hofors kommun
Summa

Torbjörn Jansson
Ordförande

Sören Bergqvist

Marie-Louise Dangardt

Hans Larsson

Per Tjerneld

Mats Rostö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2009-04-17

1 381 694

KPMG AB
Per Mårsell
Auktoriserad revisor

686 019
2 067 713

Lån från närstående
Lån från Hofors kommun:
Erhållna lån
Amortering
Utgående balans

51 451 450
51 451 450
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Ockelbo Vatten AB

Intäkter och kostnader

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-02-11–2008-12-31.
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på
Ockelbo Vatten AB. Kostnader som är hänförbara till
resurser som nyttjas gemensamt genom Gästrike Vatten
AB och som inte är direkt hänförbara till ett specifikt anläggningsbolag fördelas till anläggningsbolagen
genom en kostnadsfördelning som motsvarar kommunernas ägande i Gästrike Vatten AB. Ockelbo Vatten
AB har under perioden september till december haft 4
mnkr i totala kostnader. Intäkterna för samma period
uppgår till 3 mnkr. Resultatet för perioden blir därmed
ett underskott om 1 mnkr, varav 0,3 mnkr är relaterade
till omställningskostnader och 0,7 mnkr är beror på att
gällande taxa inte är baserad på full kostnadstäckning
för verksamheten.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Ockelbo Vatten AB bildades 1 september 2008 i enlighet med fattade beslut i Ockelbo kommunfullmäktige
och är ett dotterbolag i Gästrike Vatten koncernen där
Ockelbo kommun äger 10% av aktierna. Vid bildandet
sålde Ockelbo kommun VA-anläggningarna i kommunen till bokförda värden till ett anläggningsbolag.
Verksamheten i Ockelbo Vatten AB består av att äga
och förvalta de allmänna VA-anläggningarna i Ockelbo
kommun. Bolaget är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen,
innefattande vattenproduktion och distribution, avledning och rening av spillvatten samt omhändertagande
av vid reningen avskiljt slam. Verksamheten sköts av det
gemensamt kommunägda regionala VA-bolaget Gästrike
Vatten AB. Ockelbo Vatten AB har ingen personal. All
personal som tidigare varit anställd i det kommunala
bolaget Ockelbogårdar och arbetade > 50% med VAverksamheten erbjöds att gå över till Gästrike Vatten AB
från 1 maj 2008, något som två av fem anställda accepterade.

Investeringar
Under året har investeringar gjorts dels genom köp av
befintliga VA-anläggningar från Ockelbo kommun till
ett värde av drygt 19 mnkr, dels genom investeringar i
nya anläggningar om drygt 0,7 mnkr.

Anläggningstillgångarnas framtida
behov av investeringar
För att undvika kapitalförstöring krävs årligen omfattande insatser av såväl investerings- ochförnyelseinsatser
som förebyggande underhåll av befintliga anläggningar,
verk och ledningsnät för att upprätthålla och bibehålla
eller förbättra anläggningarnas status och därmed bedriva verksamheten långsiktigt ekonomiskt hållbar.

Ägarförhållanden och koncernstruktur

Förslag till behandling av förlust

Ockelbo Vatten AB är dotterbolag till Gästrike Vatten
AB som äger 99% av aktierna. Ockelbo kommun äger
resterande 1% av aktierna. Ledamöter i bolagets styrelse
är företrädare för kommunen. Genom bolaget tillförsäkras kommunen ägandet av sina anläggningar och kan
själva besluta om sina utbyggnadsplaner. Kommunen är
borgenär för sitt anläggningsbolag.

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten,
1 028 333 kr, överförs i ny räkning.

Taxor
Brukningsavgifter och anslutningsavgifter för Ockelbo
Vatten AB har varit oförändrade under året. Brukarna
debiteras enligt taxa fastställd av fullmäktige. Anslutningsavgiften ska täcka kostnaden för utbyggnader.
Brukningsavgifterna ska täcka kostnaderna för drift och
underhåll av VA-anläggningarna. Fullmäktige har tagit
beslut om taxekonstruktion och ABVA 09 att gälla från
2009-01-01. De har gett Gästrike Vatten AB i uppdrag
att senast i februari 2009 ge förslag på taxenivåer till
styrelsen för fastställande i fullmäktige att gälla från
2009-05-01.

Org nr 556751-6454
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Not

2008-02-11
–2008-12-31

Nettoomsättning

2

3 002 802

Balansräkning

Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Skulder till koncernföretag
Skulder till Ockelbo kommun

-2 825 797

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

-736 059

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

696

Räntekostnader

-292 970

Summa resultat från finansiella poster

-292 274

Resultat efter finansiella poster

-1 028 333

Årets förlust

-1 028 333

Balansräkning

Not

19 491 855

Kortfristiga fordringar
543 177
5

1 356 763
1 899 940

Summa omsättningstillgångar

1 899 940

Summa tillgångar

21 391 795

Eget kapital och skulder
Eget kapital

6

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Anslutningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration (såsom fakturering, kommunikation med kund, inspektion m.m.) och räntekostnader för
nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning. Avskrivningstiden för ledningsnät inkl. anläggning kopplad till ledningsnätet är 25–50 år. Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen
vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är
hänförbara till anslutningsavgiften enligt nedanstående.

Fritt eget kapital
1 028 333

Årets förlust

-1 028 333
0

Summa eget kapital

100 000

Långfristiga skulder
Skulder till Ockelbo kommun
Summa långfristiga skulder

7,8

Inga

Anslutningsavgifter

100 000

Balanserad vinst eller förlust

Inga

Ansvarsförbindelser

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får
avgifterna inte överskrida det som behövs för att täcka
kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva
VA-anläggningen. Eventuella överuttag/underuttag
ska återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år
från det att dessa uppstått genom återbetalning som
ex. taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå
kostnadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna
överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal
förpliktelse.
Bolaget följer BFNAR 2003:3 som anger att en
inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna som företaget ska få av
transaktionen kommer att tillfalla företaget. För Ockelbo Vatten AB har kostnadstäckning uppnåtts genom
tillskjutande av skattemedel från kommunerna fördelat
på villkorade och ovillkorade aktieägartillskott.

19 491 855

Kundfordringar

21 391 795

Ställda säkerheter

Avgifter

2008-12-31

Omsättningstillgångar

Övriga kortfristiga fordringar

779 222
2 712 297

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Materiella anläggningstillgångar
4

222 295

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

36 117

Noter

Tillgångar

Byggnader och mark

7, 8

620 502

Upplupna kostnader

-3 738 861

Rörelseresultat

1 054 161

Övriga kortfristiga skulder

-482 4841

Summa rörelsens kostnader

7

Kortfristiga skulder

-430 580
3

2008-12-31

Leverantörsskulder

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader

Not

18 579 498
18 579 498

År 1 	10% för administrationskostnader och 1/50 av
resterande 90%. Totalt intäktsförs 12% år 1.
År 2–50 2% per år intäktsförs.
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Ockelbo vatten AB

Resultaträkning

Gemensamma kostnader

Typ av anläggning

Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar:
Personalkostnader har fördelats utifrån tjänstgöringsställe för all personal som är driftsrelaterad. För personal
som samnyttjas ex. kundtjänst, ekonomtjänster, information, samt företagets ledning (VD samt t.f. ledningsgrupp) har kostnaderna fördelats utifrån respektive
kommuns ägarandel i moderbolaget. Personalkostnader
för funktionen utredning och projekt har fördelats till
det bolag som är direkt kostnadsdrivande.
Direkta rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på moderbolaget.
Övriga kostnader fördelas utifrån respektive kommuns ägarandel i moderbolaget.

År

Byggnader (ex VV, ARV, pst, mm)

2–25

VA-ledningar

8–46

För anläggningstillgångar som anskaffats under året, ej vid köpet i samband med bildande
av bolaget, tillämpas nedanstående avskrivningstider.

Typ av anläggning

År

%

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5–10

20–10

Inventarier

3–10

33–10

VA-ledningar

50

2

Byggnader

33

3

VA-verk

25

4

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Lån

Not 2 Nettoomsättning

Ockelbo kommun är borgenär för bolaget. Lån har under året upptagits från kommunen genom reverser som
löper med ränta och amortering för samtliga anläggningar som köpts från kommunen.

2008-02-11
–2008-12-31
Konsumtionsavgifter

Ränta 4,25%*

Summa

Amorteringstakt 3% per år
* Räntesatsen är uppskattad utifrån diskussion med kommunen. Något underlag har inte
ställts ut som verifierar detta. Räntekostnad är reserverad utifrån detta.

744 951
3 002 802

Not 3 Ersättning till revisorerna
2008-02-11
–2008-12-31

Inkomstskatter
KPMG AB

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall
betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar
avseende tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas
från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter
redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

Revision

15 000

Andra uppdrag än revisionsuppdraget

-

Summa

15 000

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.
Allt annat är andra uppdrag.

Not 4 Byggnader och mark
2008-02-11
–2008-12-31
Inköp

19 974 339

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

19 974 339

Årets avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Avskrivningar på anläggningstillgångar i resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar
enligt plan från anskaffningstillfället. Alla anläggningar
har överlåtits till bolaget från kommunen till bokfört
restvärde per 2008-09-01.
Vid anskaffning av tillgången i samband med bolagets
bildande har den ekonomiska livslängden bedömts att i
stort följa tidigare planenlig avskrivning, vilken är beräknad på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras
på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Detta
medför att anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider för samma typ av anläggningar. Följande
avskrivningstider har använts.
Org nr 556751-6454

2 257 851

Lägenhetsavgifter

Utgående restvärde enligt plan

-482 484
-482 484
19 491 855

Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.

Not 5 Övriga kortfristiga fordringar
Bolaget har en checkräkningskredit via Gävle kommun med en limit på 5 000 000 kr.
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Not 8 Upplåning

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

100 000

-

100 000

Erhållet ovillkorat
aktieägartillskott
från Ockelbo
kommun

262 346

262 346

Erhållet villkorat
aktieägartillskott
från Ockelbo
kommun

765 987

Nybildning

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till Ockelbo kommun

18 579 498

Summa
765 987

18 579 498

Kortfristiga skulder
Skulder till Ockelbo kommun*

774 146

Summa

Årets förlust
Eget kapital
2008-12-31

2008-12-31

-1 028 333

-1 028 333

0

100 000

100 000

774 146

Summa räntebärande skulder

19 353 644

* Fordran avseende erhållet aktieägartillskott från Ockelbo kommun med 1 028 tkr
har avräknats mot skulden i balansräkningen men har inte minskat räntebärande
skulder enligt ovan.

Aktiekapitalet består av 100 aktier.

Förfallotider

Villkorat aktieägartillskott
Ockelbo kommun har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 765 987 kr .

Den del av långfristiga skulder som förfaller till
betalning senare än fem år efter balansdagen

Not 7 Transaktioner med närstående

Skulder till Ockelbo kommun

16 257 061

Summa

16 257 061

2008-12-31
Lån till Ockelbo kommun amorteras med 3% per år.

Uppgifter om moderföretaget
Moderföretag i den största koncern där Ockelbo Vatten AB är dotterföretag och
koncernredovisning upprättas är Ockelbo kommun, 212000-2228. Moderföretag i den
minsta koncern där Ockelbo Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Gästrike Vatten AB, 556751-1661, Gävle.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

Ockelbo 2009-02-18

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning
avseende koncernföretag.
Inköp %
Försäljning %

44
-

Rörelseskulder avseende närstående
Ockelbo kommun, fordran avseende erhållet
aktieägartillskott

Kjell-Arne Persson

Thorsten Åstrand

Mats Rostö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2009-04-17

1 028 333

KPMG AB
Per Mårsell
Auktoriserad revisor

Rörelseskulder avseende närstående
Ockelbo kommun

290 305

Gästrike Vatten AB

1 054 160

Summa

Magnus Jonsson
Ordförande

1 344 465

Lån från närstående
Lån från Ockelbo kommun:
Erhållna lån
Amortering
Utgående balans

19 353 644
19 353 644
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Not 6 Förändring av eget kapital

Älvkarleby Vatten AB

Intäkter och kostnader

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-02-04–2008-12-31.
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på
Älvkarleby Vatten AB. Kostnader som är hänförbara till
resurser som nyttjas gemensamt genom Gästrike Vatten
AB och som inte är direkt hänförbara till ett specifikt anläggningsbolag fördelas till anläggningsbolagen
genom en kostnadsfördelning som motsvarar kommunernas ägande i Gästrike Vatten AB. Älvkarleby Vatten
AB har under perioden september till december haft 7,4
mnkr i totala kostnader. Intäkterna för samma period
uppgår till 6,0 mnkr. Resultatet för perioden blir därmed
ett underskott om 1,4 mnkr, varav 0,3 mnkr är relaterade
till omställningskostnader och 1 mnkr är beror på att
gällande taxa inte är baserad på full kostnadstäckning
för verksamheten.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Älvkarleby Vatten AB bildades 1 september 2008 i enlighet med fattade beslut i Älvkarleby kommunfullmäktige
och är ett dotterbolag i Gästrike Vatten koncernen där
Älvkarleby kommun äger 10% av aktierna. Vid bildandet
sålde Älvkarleby kommun VA-anläggningarna i kommunen till bokförda värden till ett anläggningsbolag. Verksamheten i Älvkarleby Vatten AB består av att äga och
förvalta de allmänna VAanläggningarna i Älvkarleby
kommun. Bolaget är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen,
innefattande vattenproduktion och distribution, avledning och rening av spillvatten samt omhändertagande
av vid reningen avskiljt slam. Verksamheten sköts av det
gemensamt kommunägda regionala VA-bolaget Gästrike
Vatten AB. Älvkarleby Vatten AB har ingen personal.
All personal som tidigare varit anställd i Älvkarleby
kommun och arbetade > 50% med VA-verksamheten erbjöds att gå över till Gästrike Vatten AB från 1 maj 2008,
något som 11 av 14 anställda accepterade.

Investeringar
Under året har investeringar gjorts dels genom köp av
befintliga VA-anläggningar från Älvkarleby kommun
till ett värde av drygt 60 mnkr, dels genom investeringar
genom förnyelse i anläggningar om 1,4 mnkr.

Anläggningstillgångarnas framtida
behov av investeringar
För att undvika kapitalförstöring krävs årligen omfattande insatser av så väl investerings- och förnyelseinsatser som förebyggande underhåll av befintliga
anläggningar, verk och ledningsnät för att upprätthålla
och bibehålla eller förbättra anläggningarnas status och
därmed bedriva verksamheten långsiktigt ekonomiskt
hållbar.

Ägarförhållanden och koncernstruktur
Älvkarleby Vatten AB är dotterbolag till Gästrike Vatten
AB som äger 99% av aktierna. Älvkarleby kommun äger
resterande 1% av aktierna. Ledamöter i bolagets styrelse
är företrädare för kommunen. Genom bolaget tillförsäkras kommunen ägandet av sina anläggningar och kan
själva besluta om sina utbyggnadsplaner. Kommunen är
borgenär för sitt anläggningsbolag.

Förslag till behandling av förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten,
1 408 786 kr, överförs i ny räkning.

Taxor
Brukningsavgifter och anslutningsavgifter för Älvkarleby Vatten AB har varit oförändrade under året.
Brukarna debiteras enligt taxa fastställd av fullmäktige.
Anslutningsavgiften ska täcka kostnaden för utbyggnader. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaderna för
drift och underhåll av VA-anläggningarna. Fullmäktige
har tagit beslut om taxekonstruktion och ABVA 09 att
gälla från 2009-01-01. De har gett Gästrike Vatten AB i
uppdrag att senast i februari 2009 ge förslag på taxenivåer till styrelsen för fastställande i fullmäktige att gälla
från 2009-05-01.
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Not

2008-02-04
–2008-12-31

Nettoomsättning

2

6 000 357

Balansräkning

Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Skulder till koncernföretag
Skulder till Älvkarleby kommun

-4 127 492

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

-495 474

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

118

Räntekostnader

-913 430

Summa resultat från finansiella poster

-913 312

Resultat efter finansiella poster

-1 408 786

Årets förlust

-1 408 786

Balansräkning

Not

59 657 156
736 667

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar

1 876 157
6

784 296
2 660 453

Summa omsättningstillgångar

2 660 453

Summa tillgångar

63 054 276

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Anslutningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration (såsom fakturering, kommunikation med kund, inspektion m.m.) och räntekostnader för
nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning. Avskrivningstiden för ledningsnät inkl anläggning kopplad till ledningsnätet är 25–50 år. Anlslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen
vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är
hänförbara till anslutningsavgiften enligt nedanstående.

100 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

1 408 786

Årets förlust

-1 408 786
0

Summa eget kapital

100 000

Långfristiga skulder
Skulder till Ockelbo kommun
Summa långfristiga skulder

8,9

Inga

Anslutningsavgifter

7

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Inga

Ansvarsförbindelser

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får
avgifterna inte överskrida det som behövs för att täcka
kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva
VA-anläggningen. Eventuella överuttag/underuttag
ska återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år
från det att dessa uppstått genom återbetalning som
ex. taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå
kostnadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna
överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal
förpliktelse.
Bolaget följer BFNAR 2003:3 som anger att en
inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna som företaget ska få av
transaktionen kommer att tillfalla företaget. För Älvkarleby Vatten AB har kostnadstäckning uppnåtts genom
tillskjutande av skattemedel från kommunen fördelat på
villkorade och ovillkorade aktieägartillskott.

60 393 823

Kundfordringar

63 054 276

Ställda säkerheter

Avgifter

Materiella anläggningstillgångar

5

492 217
4 628 026

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Anläggningstillgångar

4

789 801

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillgångar

Inventarier

1 297 532

Noter

2008-12-31

Byggnader och mark

8, 9

929 501

Upplupna kostnader

-6 495 831

Rörelseresultat

1 118 975

Övriga kortfristiga skulder

-1 117 181

Summa rörelsens kostnader

8

Kortfristiga skulder

-1 251 158
3

2008-12-31

Leverantörsskulder

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader

Not

58 326 250
58 326 250

År 1 	10% för administrationskostnader och 1/50 av
resterande 90%. Totalt intäktsförs 12% år 1.
År 2–50 2% per år intäktsförs.
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Resultaträkning

medför att anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider för samma typ av anläggningar. Följande
avskrivningstider har använts.

Årets intäkter för anslutningsavgifter redovisade i resultaträkningen uppgår till 86 tkr.

Gemensamma kostnader

Typ av anläggning

Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar:
Personalkostnader har fördelats utifrån tjänstgöringsställe för all personal som är driftsrelaterad. För personal
som samnyttjas ex. kundtjänst, ekonomtjänster, information, samt företagets ledning (VD samt t.f. ledningsgrupp) har kostnaderna fördelats utifrån respektive
kommuns ägarandel i moderbolaget. Personalkostnader
för funktionen utredning och projekt har fördelats till
det bolag som är direkt kostnadsdrivande.
Direkta rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på moderbolaget.
Övriga kostnader fördelas utifrån respektive kommuns ägarandel i moderbolaget.

År

Inventarier

1–10

Byggnader (ex VV, ARV, pst, mm)

4–24

VA-ledningar

8–34

För anläggningstillgångar som anskaffats under året, ej vid köpet i samband med bildande
av bolaget, tillämpas nedanstående avskrivningstider.

Typ av anläggning

År

%

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5–10

20–10

Inventarier

3–10

33–10

VA-ledningar

50

2

Byggnader

33

3

VA-verk

25

4

Lån

Fordringar

Älvkarleby kommun är borgenär för bolaget. Lån har
under året upptagits från kommunen genom reverser
som löper med ränta och amortering för samtliga anläggningar som köpts från kommunen.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2 Nettoomsättning
2008-02-04
–2008-12-31

Ränta snitt 4,49%

Anslutningsavgifter

Amorteringstakt 3% per år**

Konsumtionsavgifter

** Amortering sker först år 2009, år 2008 är därmed amorteringsfritt.

Summa

Inkomstskatter

6 000 357

Not 3 Ersättning till revisorerna

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall
betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar
avseende tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas
från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter
redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

2008-02-04
–2008-12-31
KPMG AB
Revision

15 000

Andra uppdrag än revisionsuppdraget

-

Summa

15 000

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.
Allt annat är andra uppdrag.

Not 4 Byggnader och mark
2008-02-04
–2008-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar på anläggningstillgångar i resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar
enligt plan från anskaffningstillfället. Alla anläggningar
har överlåtits till bolaget från kommunen till bokfört
restvärde per 2008-09-01.
Vid anskaffning av tillgången i samband med bolagets
bildande har den ekonomiska livslängden bedömts att i
stort följa tidigare planenlig avskrivning, vilken är beräknad på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras
på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Detta

Org nr 556751-22481

85 511
5 914 846

Inköp

60 623 559

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

60 623 559

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

-966 403
-966 403
59 657 156

Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.
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Not 9 Upplåning
2008-02-04
–2008-12-31

2008-12-31

Räntebärande skulder

Inköp

887 445

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

887 445

Långfristiga skulder

Avskrivningar

-150 778

Skuld till Älvkarleby kommun

Utgående ackumulerade avskrivningar

-150 778

Summa

Utgående restvärde enligt plan

736 667

Kortfristiga skulder

58 326 249
58 326 249

Skulder till Älvkarleby kommun*

Not 6 Övriga kortfristiga fordringar

Summa

Bolaget har en checkräkningskredit via Gävle kommun med en limit på 5 000 000 kr.

Summa räntebärande skulder

Nybildning

Övrigt fritt
eget kapital

100 000

Summa eget
kapital

Förfallotider

100 000

Den del av långfristiga skulder som förfaller till
betalning senare än fem år efter balansdagen

296 406

Skulder till Älvkarleby kommun

Erhållet ovillkorat
aktieägartillskott
från Älvkarleby
kommun

296 406

Erhållet villkorat
aktieägartillskott
från Älvkarleby
kommun

1 112 380

1 112 380

-1 408 786

-1 408 786

0

100 000

51 110 631

Summa

Årets förlust
Eget kapital
2008-12-31

1 803 905
60 130 154

* Fordran avseende erhållet aktieägartillskott från Älvkarleby kommun med 1 409
tkr har avräknats mot skulden i balansräkningen men har inte minskat räntebärande skulder enligt ovan.

Not 7 Förändring av eget kapital
Aktiekapital

1 803 905

100 000

51 110 631

Lån till Älvkarleby kommun amorteras med 3% per år.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

Älvkarleby 2009-02-25

Aktiekapitalet består av 100 aktier.

Villkorat aktieägartillskott

Kurt Andersson
Ordförande

Bo Janzon

Älvkarleby kommun har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 1 112 380 kr.

Inga-Lill Tegelberg

Mats Rostö
Verkställande direktör

Not 8 Transaktioner med närstående

Vår revisionsberättelse har lämnats 2009-04-17

Uppgifter om moderföretaget

KPMG AB

Moderföretag i den största koncern där Älvkarleby Vatten AB är dotterföretag och
koncernredovisning upprättas är Älvkarleby kommu, 212000-0258. Moderföretag i
den minsta koncern där Älvkarleby Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning
upprättas är Gästrike Vatten AB, 556751-1661, Gävle.

Per Mårsell
Auktoriserad revisor

2008-12-31

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning
avseende koncernföretag.
Inköp %
Försäljning %

43
4

Rörelseskulder avseende närstående
Älvkarleby kommun, fordran avseende erhållet
aktieägartillskott

1 408 786

Rörelseskulder avseende närstående
Älvkarleby kommun

902 414

Gästrike Vatten AB

1 118 975

Summa

2 021 389

Lån från närstående
Lån från Älvkarleby kommun:
Erhållna lån
Amortering
Utgående balans

60 130 154
60 130 154
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Not 5 Inventarier

Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20, 806 41 Gävle
Tel 026-37 93 00 | Fax 026-17 51 09
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se

