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Säkert vatten
Tack vare att fyra kommuner bestämt sig för att samverka i en gemensam VAorganisation var det världspremiär för Gästrike Vatten 2008. Kommunerna stod då
inför ökade krav inom VA och behovet av hög VA-kompetens var utmanande att klara
på egen hand. Infrastrukturen och kvalitetssystemet hade varierande status och det
var stora pensionsavgångar i sikte. För att få en trygg utveckling inom VA valde kommunerna att möta utmaningarna gemensamt.
I år firade ett stolt Gästrike Vatten femårsjubileum! Framgångsfaktorerna är fortfarande kundfokus, samverkan, nytänkande och delaktighet. Vårt uppdrag är att skapa
en säker och robust vattenförsörjning för våra invånare – och det gör vi steg för steg!

2009 Ett år av förändring Kommunernas framtida behov formade Gästrike
Vattens inriktning. Vi skapade en gemensam organisation och ett gemensamt
arbetssätt.

2010 Vi tar ansvar för regionens VA För att trygga framtida vattenförsörjning i
regionen är Gästrike Vatten aktiva i samhällsutvecklingen och VA-planerar med
20-års perspektiv.

2011 Framtiden är redan här Ett hälsosamt vatten är en grundförutsättning för
varje samhälle och Gästrike Vatten bidrar i samhällsutvecklingen på många sätt.

2012 Det mest självklara i världen – vatten Att säkerställa försörjningen av
råvatten är en stor utmaning lokalt men även globalt. Tillsammans med våra
kommuner och Länsstyrelsen började vi arbetet för att kartlägga, prioritera och
skydda vattenförsörjningen.

2013 Säkert vatten Att säkerställa säkert rent vatten handlar om långsiktighet,
samsyn och en bred förankringsprocess. Vi har spetskompetensen inom VA och bra
förutsättningar att skapa regionala strategier för vattenförsörjning, avloppshantering
och slam.
En säker vattenleverans kräver en effektiv samverkan över kommungränser och mellan samhällsfunktioner. Tack vare samverkan i våra fyra kommuner är vi i dag den
naturliga leverantören av kompetens inom VA och har kontroll på vattenresurserna
i regionen. Det skapar möjlighet till givande samverkan med andra aktörer och kloka
beslut i samhällsplaneringen.
Vi har under 2013 haft störningar på vattenleveransen i våra kommuner, och vi har
klarat dessa situationer på ett ansvarsfullt sätt. Vår beredskap för oförutsedda händelser är god och våra kunder kan känna sig trygga med att vi alltid gör vårt yttersta
för att säkra deras vatten.
Det är med stolthet jag blickar tillbaka över Gästrike Vattens första fem år. Och
med medarbetarnas yrkesskicklighet och engagemang i ryggen så har jag, och våra
invånare, en trygg och säker vattenförsörjning även i framtiden!

Mats Rostö, VD Gästrike Vatten
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Ett steg närmare nya
vattentäkter i Ockelbo och Åmot

Vårda och skydda framtidens vattenresurser
Teknik och infrastruktur kan vi planera och bygga men våra vattenresurser ligger där
naturen en gång har skapat dem. Vi får inga nya åsar eller isälvslagringar med råvaran
grundvatten, och vi kan inte bygga dem. Vi måste därför vårda och skydda de vattenresurser regionen har!
Att skydda råvaran grundvatten och ytvatten är ett samarbete mellan många
samhällsfunktioner. Det är många verksamheter och beslutsprocesser som berörs.
Gästrike Vatten driver arbetet med att ta fram planer för framtidens vattenresurser
i våra fyra kommuner. Tillsammans med länsstyrelsena tar vi fram en övergripande
plan för regionen. Målet är att säkra tillgången av råvatten av god kvalitet och tillräcklig kapacitet både på kort och på lång sikt.
Arbetet med att skydda vattentäkter löper över kommun- och länsgränser. Arbetet
i regionen kopplar till riksnivå och kommer att pågå under många år.

I Ockelbo tätort finns fyra små vattenverk som alla är i behov av renovering. Vattenverken har skiftande vattenkvalité som kräver omfattande beredning. Inget av
vattenverken har tillräcklig kapacitet för att ersätta något av de andra. Vi genomför
en utredning för att hitta en ny vattentäkt och tanken är att ha ett vattenverk som
servar hela tätorten. Resultaten ser lovande ut och vi provpumpar 2014 – 2015.
I Åmot är båda vattenverken i behov av renovering. Även kvalitén och kapaciteten
i vattentäkterna är låga. Vattenskyddsområde saknas för vattentäkterna. Det finns
planerade skogsavverkningar som är uppskjutna på inrådan av Gästrike Vatten. Vi
letar efter en ny vattentäkt och 2013 startade en provpumpning för att utreda
möjligheterna att ersätta befintliga vattentäkter. Resultatet är lovande!
Investeringen för nya vattentäkter och vattenverk i Ockelbo och Åmot är stor.
Utredningar och provpumpningar utgör en del av underlaget när det är dags för
beslut om vägval.

Tryggare dricksvatten i Älvkarleby
I Älvkarleby kommun ligger alla vattentäkter, en ordinarie och två reserv, i samma
grundvattenmagasin i Älvkarleby. Det är sårbart, för om grundvattnet förorenas finns
risk att hela grundvattenmagasinet påverkas.
Utifrån grundvattenkartan finns ytterligare ett vattenmagasin i Skutskär. Gästrike
Vatten har genomfört en inledande undersökning och sett att det finns mycket
grundvatten i magasinet. Frågan är bara hur mycket och vilken kvalitet vattnet har?
För att få svar på det har vi borrat en brunn som vi ska provpumpa våren 2014.

Kartläggning av vattenresurser
Under året har fokus legat på att identifiera potentiella vattenresurser för framtiden.
Gästrike Vatten har börjat arbetet med att kartlägga alla grund- och ytvatten
resurser som kan vara värdefulla för dagens och framtidens dricksvattenförsörjning.
Kartläggningen kommer att vara ett underlag för att tillsammans med kommuner
och länsstyrelser avgränsa och skydda prioriterade vattenresurser.
Under 2013 har vi bland annat undersökt grundvattnet i Gävle – Valboåsen
inklusive Björke – Trödje, i Mobyheden, Åmot, Ivantjärnsheden och i Skutskär.
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Gästrike Vatten övar sin krisledning
Bra dricksvatten i kranen är en självklarhet för våra invånare. Bakom tryggheten ligger
ett stort arbete för Gästrike Vatten som är regionens största vattenproducent. Om
det skulle bli akut läge för nödvatten i någon av kommunerna kräver det en samverkan mellan flera olika samhällsviktiga verksamheter. För att träna denna samverkan
deltog Gästrike Vatten och Gävle kommun i en stor krisövning, ”Nödvattenövning
Storstad”, som anordnades av Livsmedelsverket.
Övningen var omfattande och värdefull för alla parter. Att konkret öva ökar
tilltron till den egna förmåga, vilket det är viktigt när beslut behöver fattas med korta
tidsramar och under stor osäkerhet.
Syftet var också att lyfta fram de utmaningar som kan uppstå för andra verksamheter om den ordinarie vattenförsörjningen inte fungerar. Övningen genomfördes till
stor del som en praktisk seminarieövning och gav Gästrike Vatten möjlighet att testa
och utvärdera krisplaner, rutiner och verktyg.
Under övningen tydliggjorde vi rollfördelningen inom Gästrike Vatten och mellan
samhällsfunktioner som påverkas vid en störning i vattenförsörjningen.
Utvärderingen visar att deltagarna upplevde den stora övningen som både lärorik
och nödvändig. Deltagarna tyckte det var skönt att se de delar av processen som de
förberett fungerade som de tänkt. För att fånga upp förbättringspunkter bevakades
övningen av observatörer som gav återkoppling:
”Gästrike Vattens förmåga att arbeta strukturerat och med adekvata arbetsmetodikverktyg och en fungerande krisledningsmetodik inledningsvis i övningen var mycket god.”
Gästrike Vatten kommer att säkra arbetssättet ytterligare för att vid störningar och
i krisläge snabbt kunna fatta korrekta beslut. Tydligt definierade roller och mandat
inom den egna organisationen och mellan bolag och ägarkommuner stärker ett snabbt
och korrekt agerande.
Att vara vattenproducent innebär bland annat att planera för att säkra framtidens
tillgång på dricksvatten. En annan del är att förbereda sig för att kunna hantera en
eventuell kris. Krisen kan vara stor eller liten men det gäller att fatta kloka beslut
under tidspress. Och nu har Gästrike Vatten säkrat upp och tränat på det i samverkan
med andra viktiga samhällsaktörer.
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Lätt att förstå och
koppla till verkliga kostnader
Taxan för vatten och avlopp ska vara lätt att förstå, rättvis, utgå från verkliga kostnader
och vara enkel att använda. Det är Gästrike Vattens mål för en ny taxekonstruktion
som ska införas 2015.
Den nya taxekonstruktionen går i samklang med övriga svenska kommuners VAtaxa och arbetas fram tillsammans med flera referensgrupper i Gästrike Vattens fyra
kommuner.
Under hösten 2013 inledde Gästrike Vatten möten med större fastighetsägare, stora
och mindre företag samt politiker för att få en bred förankring och bra vägledning.
Det som diskuterades är bland annat hur hög andelen fast avgift ska vara, om lägenhetsavgifter ska vara kvar och hur vattenmätarna kan bidra till ökad tydlighet.
Den nya taxekonstruktionen presenteras för politiker och efter en politisk dialog
tas beslut i respektive kommunstyrelse och fullmäktige.

Taxan ska spegla verkligheten idag
Invånarna och företag är duktiga på att spara vatten och det är Gästrike Vatten och
miljön glada för. Men tyvärr speglas inte besparingen i vattenkonsumenternas avgifter. Kostnaderna för ledningsnät och vattenkvalitens säkerhet ökar ständigt och därför
ökar även taxan för VA i hela Sverige.
– Vatten och avlopp kommer aldrig att bli billigare. När du häller upp en till
bringare kallt vatten till middagen kostar det dig 3 öre. Kraven på vattenproducenter
ökar hela tiden till fördel för kommande generationer. Kanske är det redan så att vi
som är vattenkonsumenter idag betalar för lite för att kunna säkra upp tillgången på
rent dricksvatten i framtiden, säger en allvarlig Mats Rostö, VD på Gästrike Vatten.
Även anläggningsavgiften till VA-nätet ökar i alla Gästrike Vattens kommuner. Det
är ett steg för att göra taxan mer anpassad till verkliga kostnader.

Pilotanläggning filtrerar
å-vatten på nanonivå
Råvattnet tryter i grundvattenmagasinet i Gävle och för att vara på den säkra
sidan så bestämde sig Gästrike Vatten för att hyra en pilotanläggning för att
testa en ny metod. Genom att rena Gavleåns vatten med membranfilter ner
på nanonivå kan vi vattna Valboåsen så grundvattnet höjs.
Pilotanläggningen testades under sensommaren. Tanken var att hjälpa
naturen på traven under torra perioder. Eftersom det gav fina resultat byggde
Gästrike Vatten en anläggning i fullstort format.
Det behandlade vattnet kommer att föras direkt till grundvattenmagasinet. Den nya tekniken med en justering av pH och alkalinitet samt ytterligare en mikrobiologisk säkerhetsbarriär gör att vattnet också kan användas
som reservvatten.

Fler anslutna i Ockelbo?
I samarbete med Ockelbo kommun har vi undersökt om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt för fler invånare att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. I dag är
cirka 60 procent av invånarna anslutna. Utredningen visar att det är tekniskt möjligt
men kommunstyrelsen tog beslut om att det inte finns ekonomiska förutsättningar
för en utbyggnad.

10

11

Malin Delin, VA-strateg, Gästrike
Vatten och Jonas Pettersson från
entreprenören NCC kan tillsammans
hantera risker när de arbetar med
ledningsnät. Utbildningen är anpassad
för olika yrkesgrupper.

Skapat ny utbildning
om riskhantering och hygien
Från och med 2013 ställer Gästrike Vatten krav på att alla som arbetar med produktion eller distribution av dricksvatten samt inom vattenskyddsområde ska ha
genomgått relevant utbildning. Det gäller såväl egna medarbetare som konsulter och
entreprenörer. Och förutsättningarna finns eftersom Gästrike Vatten tillsammans
med Vatten- och Miljöbyrån i Luleå har skapat en utbildning med fokus på riskhantering och dricksvattenhygien. Utbildningen är anpassad för målgrupperna egna
medarbetare, markarbeten samt arbete ute på anläggningarna.
– Vi arbetar kontinuerligt för att ha god kontroll på de risker som bland annat finns
vid vattentäkter och vid arbete vid ledningsnät. Det är också vårt ansvar som huvudman att se till att våra konsulter och entreprenörer har den kunskap som krävs, säger
Malin Delin, VA-strateg, Gästrike Vatten.

I utbildningen ingår bland annat:
•
•
•
•
•
•

Risker i samband med markarbeten.
Vattentäkters sårbarhet.
Att minimera föroreningsrisker.
Rutiner för säker dricksvattenproduktion.
Lagstiftning som berör dricksvattenproduktionen.
Hygienkrav vid arbete i VA-anläggningar.

Positivt mottagande
Cirka 200 personer gått i utbildningen och responsen har varit mycket positiv.
Utvärderingen ger det höga medelbetyget 5,2 på en 6-gradig skala. Deltagarnas
kommentarer speglar också det positiva mottagandet:
”Intressant och upplysande av saker jag ej var medveten om tidigare!”
”Väldigt lärorik och intressant kurs”
”Mycket bra föreläsare som gav många och bra exempel.”
 tbildningen är ett led i vårt förebyggande arbete. Det går inte att förhindra att inciU
denter inträffar. Det viktiga är att de hanteras på ett bra sätt, säger Malin Delin.

Gediget genomförande
Sedan flera år tillbaka pågår ett omfattande arbete hos Gästrike Vatten för att skydda
och säkra dricksvattenförsörjningen. Tillsammans med Gästrike Räddningstjänst
och Sandviken Energi har Gästrike arbetat fram sårbarhetskartor som används som
beslutsunderlag vid olyckor.
År 2012 utbildade Gästrike Vatten alla sina medarbetare samt arrangerade utbildningar för konsulter och entreprenörer.
– Vi upplever att medvetenheten har ökat tack vare vårt förebyggande arbete. Det
ökar möjligheterna för oss att minska konsekvenserna av till exempel ett utsläpp
inom vattenskyddsområde, fortsätter Malin Delin.
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”Vi upplever att
medvetenheten
har ökat tack vare
vårt förebyggande
arbete”
Malin Delin, VA-strateg, dricksvatten
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Frisknärvaro bygger
på utbildning och friskvård
På Gästrike Vatten är vi stolta över den yrkesskicklighet och det engagemang våra
medarbetare har. Medarbetarna är en viktig framgångsfaktor och under året har
Gästrike Vatten satsat på kompetensutveckling, dels inom hälsa och dels inom
arbetsmiljö.
Under 2013 gjorde vi en extra satsning på kompetensutveckling. Medarbetare gick
utbildning i stresshantering och ledarskap för medarbetare. Utöver det fick med
arbetare möjlighet att välja bland sju olika utbildningar. Utbildningarna hade tema
effektiv kundvård, ekonomi för medarbetare eller chef, förhandlingsteknik, marknadsföring, projektledning och coachande ledarskap.
Som vanligt ser vi löpande till att medarbetare har den arbetsmiljöutbildning de
behöver. Exempel på utbildningar under 2013 är uppdaterade certifikat för Heta
arbeten och Säkerhet på väg.
Företaget har sedan starten för fem år sedan en låg sjukfrånvaro och den sjönk
ytterligare under 2013. Friskvård, förebyggande hälsovård och god arbetsmiljö är ett
tydligt fokus i organisationen. Med satsningar på utbildning och friskvård tillsammans med friskvårdstimme, friskvårdspeng, massage och snabb hjälp vid behov av
företagshälsovården hoppas vi kunna behålla vår låga sjukfrånvaro även i framtiden.
Gästrike Vatten har en aktiv personalklubb som genomförde ett antal aktiviteter
under 2013. I maj firade vi femårsjubileum för Gästrike Vatten med en grillkväll där
VD var grillmästare.
I juni bjöd Gästrike Vatten in medarbetarna till den årliga sommarlunchen. På
Järnvägsmuseet i Gävle upplevde vi en historisk resa tillsammans med en guide som
klädde ut sig och gav prov på ett fantastiskt skådespeleri.
För att fira Gästrike Vattens stolta fem år bjöd vi även in till en jubileumsmiddag
på Elite Hotel före jul.

Två nya tjänster
Under 2013 har Gästrike Vatten format och bemannat två nya tjänster. Det är en
kommunikatör som arbetar i byggprojekt och en systemförvaltare. Vi rekryterade
också en processtekniker som ersatte en pensionsavgång och vi startade upp en
nyrekrytering av en GIS-ingenjör.
Gästrike Vatten har nio pensionsavgångar fram till 2017 och vi har en plan för att
klara överbryggning av kompetens samt utveckling av kompetens och rekryteringar.
Medelåldern 2013 är knappa 50 år.

Årets medarbetare 2013
Utmaningen är ett omnämnande som lyfter medarbetares utveckling av
teknik, arbetsmetoder, affärsutveckling eller annat som bidrar till företagets
framgång. Vinnaren får ett stipendium till kurs, studieresa, konferens eller
annat som ger personlig utveckling i yrket.

Utmaningen 2013: Bengt Falk, VA-ingenjör
”Bengts enorma kunnande nyttjas dagligen av oss kollegor som han alltid tar sig
tid att hjälpa och fundera en stund tillsammans med. Bengt är nyfiken och har
förmågan att ständigt vilja utvecklas. Han har förmåga att både se detaljer och
tänka långsiktigt så att helhetslösningen och driften blir så optimal som möjligt.
Bengt bidrar som en positiv och trygg kraft till Gästrike Vattens utveckling och
framgång.”
Även Johnny Roslund, laboratorieingenjör, och Lisbeth Moilainen, ekonom,
fick omnämnande i Utmaningen 2013.
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Ett av Norrlands största VA-projekt!
Kommunalt vatten och
avlopp är bra för sjön Trösken
Gästrike Vatten har byggt ut det kommunala vatten- och avloppsnätet till fastigheterna på Östnäs och Västnäs vid sjön Trösken i Furuvik.
Trösken har tidigare varit ett område med fritidshus men allt fler flyttar permanent
till den vackra miljön med både sjöbad och havsbad i närheten. När allt fler bosätter
sig i ett område så blir det mer avloppsvatten som riskerar att påverka dricksvattnet i
de egna brunnarna. Dricksvattnet tas ofta ur samma vattenmagasin som avloppsvattnet renas i. Vid Trösken har många boende varit anslutna till kommunalt sommarvatten med eget avlopp så satsningen är efterlängtad av många och säkrar behovet av
dricksvatten med hög kvalitet och bra avloppshantering året runt.
Att bygga infrastruktur för kommunalt vatten och avlopp är en stor satsning för
både Gästrike Vatten och de boende. Utbyggnaden tryggar en långsiktigt hållbar VAlösning som uppfyller kraven på miljö- och hälsoskydd. Kraven finns bland annat för
att sjöar som Trösken ska utvecklas på ett hållbart sätt.
I oktober 2012 tog kommunfullmäktige i Gävle beslut att bilda ett verksamhets
område för vatten och avlopp vid Trösken. Alla fastigheter ska ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp, alternativt bara avlopp beroende på det egna dricksvattnets
kvalitet. De boende kommer att ansluta sig under 2014 och 2015.
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Under 2013 projekterade Gästrike Vatten etapp ett för ett av Norrlands största VAbyggen. Planeringen genomfördes med stor delaktighet från samverkansparter och de
boende.
Gästrike Vatten ska bygga ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp
längs kusten från Engeltofta till Harkskär. När utbyggnaden är klar 2017 har längden
av ett maratonlopp schaktats för nya ledningar och cirka 2 000 personer har fått vatten och avlopp.

Levande kust med fiskelägen
Norrlandet är en kustremsa norr om Gävle med många strandtomter och två gamla
fiskelägen, Bönan och Utvalnäs. Med närheten till Gävle är det ett utvecklingsområde
och det ställer krav på en hållbar och genomtänkt infrastruktur. Kommunalt VA
innebär ju bland annat en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljö
mål för ett hav i balans samt levande kust och skärgård. Det är konkret och känns
extra angeläget för de som bor vid havet.
Samordningen med annan infrastruktur ger inte bara kommunalt vatten och avlopp utan även markbunden el, fiber, strandpromenader, gång- och cykelbanor, säkra
utfarter, bra gatubelysning och bättre busshållplatser. Det utgör grunden för en bättre
miljö, möjligheter till mervärden och vidare utveckling.
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Borrar ledningar för att
slippa trafikstörningar
Huvudledningen för vatten genom Gävle är från 60-talet och behövde förstärkas. För
att slippa stänga av vältrafikerade gator och järnvägar för att gräva så borrar Gästrike
Vatten fram nya ledningar under marken på prioriterade sträckor.
– Störningarna i centrum hade blivit omfattande om vi grävt oss fram på traditionellt sätt, säger Bengt Falk, VA-ingenjör på Gästrike Vatten. Med tekniken som heter
augerborrning kan vi undvika störningar i trafiken så långt det går, fortsätter han.
Arbetet sker till största del med styrd borrning under mark och vi arbetar på flera
platser samtidigt.
Den nya ledningen kommer att hjälpa till att försörja Bomhus, Andersberg och
södra centrala Gävle med vatten.
I samband med att Gästrike Vatten lägger nya ledningar så väljer man delvis en ny
sträckning, från vattenverket i norr till de östra stadsdelarna.
En stor del av infrastrukturen inom VA är i behov av renovering. Satsningen, som
är ett av Gästrike Vattens större projekt under 2013, är en del i det lånsiktiga arbetet
med att förnya ledningar. Avsikten är att säkra leveransen av vatten till Gävlebornas
både i dag och för framtiden.

Bättre miljö i Lingbo
Gästrike Vatten har lagt en ny avloppsledning för spillvatten i Lingbo. Investeringen
säkrar ledningsnätet och förbättrar därmed den lokala miljön i Lingbo för många år
framåt.
När Gästrike Vatten filmade ledningen bekräftades det att markvatten som regn
och smältvatten trängde in i den gamla ledningen i Lingbo. Reningsverket, som är
anpassat till mängden avloppsvatten, överbelastades och reningen kunde inte fungera.
Den nya ledningen ökar möjligheten till bra rening och mindre påverkan i miljön.
Arbetet ingick i det planerade arbetet med ledningsförnyelse i Ockelbo.

Nya ledningar i Långsand
Mellan Långsand och reningsverket i Älvkarleby är det många kilometer ledningar för
avlopp och vatten. Ledningarna har många år på nacken och senaste åren har det varit
många stopp i avloppsledningen. Det innebär många akuta utryckningar för att lappa
och laga den gamla ledningen.
Under 2013 satsade Gästrike Vatten på att byta de prioriterade delarna av sträckan.
Det är inte bra för miljön när avloppsvatten läcker ut och på sikt är det också bättre
för ekonomin att byta istället för att göra många akuta utryckningar.

18

19

På säkra sidan med UV-ljus i Hofors
Efter en ombyggnad av vattenverket i Hofors är dricksvattnet säkrat mot eventuella
mikroorganismer. Utöver en kemisk och mekanisk rening med sand och kolfilter
behandlar vi nu dricksvattnet även med UV-ljus. Ljuset desinficerar vattnet genom att
oskadliggöra mikroorganismer. Det gör att vattenkonsumenter i Hofors nu kan känna
sig trygga.
– Vattenkvalitén i ytvattnet är inte lika bra som för tio-femton år sedan, därför har
vi byggt säkrare vattenberedning, säger Mats Linder, produktionschef på Gästrike
Vatten.
I Hofors använder vi ytvatten från sjön Hyn för att producera dricksvatten. Vattnet
från våra sjöar och vattendrag påverkas av ett förändrat klimat med varmare väder
och allt fler skyfall. Tillsammans med annan mänsklig påverkan, som till exempel
skogsavverkningar, blir ytvattnet allt brunare av humus. Redan i dag ser vi ett brunare
vatten från sjön Hyn. Belastningen på reningen i sand- och kolfilter är hög och det ger
oss små marginaler vid driftstörningar.
Under 2013 startade vi en utredning för att se hur vi långsiktigt ska rena dricksvattnet
i Hofors vattenverk. Det kommer att kräva stora investeringar de kommande åren.

På reningsverket märker
vi att Gävle växer
På Duvbackens reningsverk märks det att vi blir allt fler invånare i Gävle.
Anläggningen är byggd för att serva 120 000 personer men tillståndet för
att hantera avloppsvatten utgår från en beräkning för 100 000 invånare.
Belastningen ökar på reningsverket och vi närmar oss den nivå som dagens
tillstånd ge så det är dags att söka ett nytt tillstånd för 120 000 personer.

Slammet som resurs
Sedan två år tillbaka tas avloppsslammet från Gävle tillvara genom
SBI Ekogas produktion av biogas. Slammet som för några år sedan var ett
avfall förbättrar nu luftkvaliten i stadsmiljön. 14 bussar i Gävle, en sopbil och
många personbilar tankar gas på biogasmacken på Sörby Urfjäll.
Urin och avföring från våra invånare är en resurs som skulle kunna tas
tillvara på flera olika sätt. Det moderna samhället behöver ta hand om växt
näringen på ett hållbart sätt utan att det påverkar människor eller miljö
negativt. För att komma vidare har Gästrike Vatten tillsammans med övriga
aktörer i Gävle inlett ett arbete om en framtida slamstrategi för regionen.
Att vi blir allt fler invånare är positivt för regionen och även inför utmaningen att bygga en hållbar, robust infrastruktur för VA. Det krävs stora
insatser för att till exempel rena avloppsvatten och säkra vattentillgången för
framtiden. Kostbara insatser som kräver kloka beslut av politiker och samarbete mellan samhällsviktiga verksamheter.
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Älvkarlebys vatten har en
mikrobiologisk säkerhetsbarriär
Under 2013 satsade Gästrike Vatten på att ge Kronsågens vattenverk en tryggare
beredning med turbiditetsmätare och UV-ljus.
– Det känns tryggt att vi har turbiditetsmätare som larmar direkt om det är något
fel, säger Anders Larsson, gruppchef på Gästrike Vatten. Att mätarna reagerar och
larmar om grumligheten ändras i råvattnet är en stor höjning i säkerheten. UV-ljuset
desinficerar löpandedet grundvatten som pumpas upp. Kronsågens vattenverk har
tidigare saknat mikrobiologisk säkerhetsbarriär.
Livsmedelsverket ställer krav på att alla stora grundvattenverk ska ha minst en
mikrobiologisk säkerhetsbarriär. Barriären är bra för att kvalitén ska bli jämn och
säker men det är också förklaringen till att dricksvatten kostar allt mer att producera.
Drickvatten har traditionellt varit billigt men idag betalar invånarna även för en
spetskompetens och teknik som behövs för att leverera ett rent dricksvatten.
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Dricksvattnet i Bodås är säkrat igen
När Gästrike Vatten fann förhöjt värde av koliforma bakterier i ett vattenprov från
vattenverket i Bodås rekommenderades de boende att koka sitt dricksvatten. Halten
av bakterier låg över gränsvärdet men var inte skadlig för hälsan.
I Hofors vattenverk hade nyligen en ny anläggning med UV-filter byggts och i samma veva som bakterierna hittades satte bygget igång även vid Bodås vattenverk. Tack
vare att ett UV-filter redan var planerat så var det fritt fram att dricka vattnet igen
efter en vecka. UV-filtren kompletterades med spolning av ledningarna.
För att vara på den säkra sidan fortsatte Gästrike Vatten att ta prover året ut och
provsvaret bekräftade att vattnet är säkrat igen. Gästrike Vattens analyser och åtgärder var väl valda.
Att dricksvatten är av stor betydelse för ett väl fungerande liv kan de boende i
Bodås nu intyga. Förorenat vatten försvårar inte bara matlagning och dagliga rutiner
utan kan även lamslå viktiga delar av samhället. Ett hälsosamt vatten är en grundförutsättning för varje samhälle. I vår kultur är rent vatten en självklarhet men allt
mer påverkan i miljön kräver allt mer resurser och samarbeten för att säkra tillgången
på rent och säkert vatten.

Automatisk rengöring
gör arbetsmiljön bättre
Under 2013 satte Gästrike Vatten ett trumfilter vid intaget av råvatten vid sjön Hyen.
Trumfiltret tar bort humus och skräp från sjövattnet och rengör sig automatiskt. Den
automatiska rengöringen gör arbetsmiljön blev mycket bättre eftersom det gamla filtret skulle rengöras manuellt, ibland flera gånger i veckan. Den automatiska rengöringen tryggar också en löpande leverans av råvatten ner till vattenverket.

Vatten är ett livsmedel
som kräver egenkontroll
Du som äter mat och dricker vatten ska inte riskera att bli sjuk för att maten eller
vattnet innehåller farliga bakterier eller främmande ämnen. Det vi som livsmedels
producent som ansvarar för att det vatten vi producerar är säkert att dricka.
Under 2013 arbetade vi fram ett helt nytt program för egenkontroll för våra vatten
verk. Kvalitetssystemet kopplar till våra rutiner som styr hur vi arbetar för att säkra
till exempel hygienen i vattenverk. I samband med detta arbete genomfördes även en
risk- och sårbarhetsanalys för vattenproduktionen.

Inga spår av bisfenol A i vårt vatten
Regeringen utreder och kartlägger användningen av bisfenol A. Men istället för att
vänta på resultatet bestämde sig Gästrike Vatten för att undersöka om ämnet bisfenol A fanns i drickvattnet i regionen. Invånarna ska vara trygga med sitt vatten och
därför la Gästrike Vatten till ämnet i sitt program för löpande provtagning.
En utmaning var att det ännu inte fanns några lagkrav eller normer för ämnet.
Gästrike Vatten valde en hög säkerhetsmarginal på nivå med en nivå som gäller för
nolltolerans. Programmet för provtagning är mycket omfattande och resultatet blev
lugnande för vattenkonsumenterna: Gästrike Vatten hittade inte ett enda spår av
bisfenol A i dricksvattnet.
Bisfenol A kan frigöras från epoxi som används som tätande material vid till exempel renoveringar av vattenreservoarer. Gästrike Vatten följer forskningen och tillämpar som vanligt försiktighetsprincipen. Vi kommer inte att använda epoxiprodukter
över huvud taget och har en långsiktig plan för att ta bort det epoxi som redan finns i
sju av nio vattenreservoarer i Gävle kommun.

Bättre luftningssteg ger stabilt pH-värde
Under 2013 har Gästrike vatten åtgärdat luftningsstegen i Ockelbo vattenverk. Det
gör att pH-värdena kommer att ligga stabilt. Vattnet har hela tiden varit tjänligt men
haft anmärkningar på pH-värdet. Vi kommer att planera en ny lösning för att säkra
pH-värdet i Ockelbo.
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Organisationen
Fyra ägarkommuner tryggar sin spetskompetens inom VA

Beslutsgången
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Gävle Vatten AB

Hofors
Vatten AB

Ockelbo
Vatten AB

Älvkarleby
Vatten AB

dotterbolag

dotterbolag

dotterbolag

dotterbolag

Gästrike Vatten AB
moderbolag

Mats Rostö
VD

Produktion

Bra mediebild under 2013
Under året har vi fått många aktuella inslag i både lokalmedia och i branschtidningar. Vinklingen
har varit relevant och tydlig. Gästrike Vatten satsar på att vara transparanta och tillgängliga och
samarbetet med journalisterna har hjälpt oss att skapa kännedom, förståelse och trygghet hos våra
vattenkunder.
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Utredning
& Projekt

Ekonomi

En hög VA-kompetens blir allt viktigare i kommunernas strategiska och praktiska arbete. Gästrike Vattens spetskompetens
inom VA tryggar kommunernas behov av kunskap inom VA.
För bidra till en effektiv samverkan med kommunerna så är
en representant från Gästrike Vatten alltid med på kommunernas planeringsmöten.
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Marknad/Kund

Laboratorium

Gästrike Vatten utvecklar långsiktigt
hållbara lösningar för en trygg och
säker vattenförsörjning i fyra kommuner. Kommunerna Gävle, Hofors,
Ockelbo och Älvkarleby har tillsammans 121 664 invånare.

GÄSTRIKE VATTEN AB

in- och utläckage, bräddningar och källaröversvämningar, dessa
prioriteras utifrån bedömning av konsekvenser, antal driftstörningar, kostnader och miljöeffekter.
Dokumentation har gjorts över hur det nya regelverket
för kemikaliehantering, REACH, påverkar verksamheten i
egenskap av nedströmsanvändare. Det innebär framtagande
av nya rutiner för ett flertal områden samt en frekvent
uppdatering och arkivering av data. Ett kemikaliehanterings
program har installerats för att underlätta så att lagar och
regler följs i den omfattande kemikalielagstiftningen men även
för den arbetsmiljölagstiftning som gäller kemikaliehantering.
Under året har mycket uppskattade utbildningar i
”Riskhanterings- och dricksvattenhygien” genomförts internt
och arrangerats för nuvarande och framtida konsulter, tjänsteleverantörer och entreprenörer. Alla som arbetar med dricksvatten ska vara medvetna om regelverk och vilka krav som
gäller för att bedriva ett arbete så att livsmedelskvaliteten kan
garanteras.

Org nr 556751-1661
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och
koncernredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter
inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten

Gästrike Vatten AB är moderbolag i koncernen innehållande
all personal och utrustning som behövs för drift av VAanläggningarna. Moderbolaget ägs gemensamt av de ingående
kommunerna, där Gävle kommun äger 70 % av aktierna och de
övriga kommunerna äger var för sig 10 %. Gästrike Vatten AB
har full kostnadstäckning från sina döttrar. Om något av
dotterbolagen har en verksamhet som går med underskott har
den kommun som äger dotterbolaget skyldighet att tillskjuta
kapital enligt aktieägaravtalet.

Miljöpåverkan
Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela verksamheten, där hänsyn tas till kommande generationers behov av
en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt viktigaste livsmedel
hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt. Genom
att sprida kunskap om och ständigt bredda kompetensen blir
det möjligt för vår andra att ta del av våra erfarenheter. 		
Avloppsrening är tillståndspliktig enligt Miljöbalken. För
varje tillståndspliktigt reningsverk finns ett särskilt miljöbokslut. Samtliga reningsverk uppfyller kraven som ställs i
villlkoren.
För en långsiktigt god VA-försörjning med minsta möjliga
miljöpåverkan är det viktigt att förutsättningarna för vattenförsörjning och avloppshantering ingår som en del i kommunens
planarbete. VA-verksamhet är en stor miljöaktör i samhället
och det är viktigt att verksamheten bedrivs utifrån en tydlig
miljöprofil både internt och externt med ökad miljömedvetenhet. Dricksvattentäkterna är känsliga för olika typer av
yttre miljöpåverkan och recipienterna påverkas av det renade
spillvattnet från reningsverken. Dricksvatten är klassificerat
som livsmedel vilket ställer höga krav på hela produktions- och
distributionskedjan, både för nuvarande och kommande
generationer. Detta är ett högprioriterat område för vår
verksamhet i alla anslutna kommuner.

Affärsidé
Gästrike Vatten ska tillgodose våra kunders behov av gott
dricksvatten av hög kvalitet samt avleda och rena spillvatten.
Spillvattnet återförs efter rening till det naturliga kretsloppet
för kommande generationers behov på ett ansvarstagande sätt.

Vision
Gästrike Vatten ska vara en förebild för ett modernt VA-bolag
i Sverige genom att delta i samhällsutvecklingen och ständigt
arbeta för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning
och en miljöanpassad avloppshantering.

Ägarförhållanden
och koncernstruktur
Gävle kommun äger 70 % av aktierna i Gästrike Vatten AB
och de övriga kommunerna äger 10 % var. Dotterbolagen
Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB och
Älvkarleby Vatten AB ägs till 99 % av Gästrike Vatten AB
och resterande procent innehas av respektive kommun. Varje
kommun styr 100 % av rösterna i dotterbolaget och styrelserna
är utsedda av kommunfullmäktige i respektive kommun.
Dotterbolagen äger och förvaltar VA-anläggningarna i
respektive kommun och är därmed huvudman.
Koncernstrukturen innebär att samordningsfördelar
uppnås samtidigt som varje kommun garanteras kontroll över
anläggningar, utbyggnadsplaner och regional VA-taxa. Större
framtida investeringar kan i en regional organisation
samordnas så att ett optimalt resursutnyttjande uppnås av
vattentäkter, anläggningar och personal för en långsiktigt
kostnadseffektiv och hållbar VA-försörjning som möter upp
de ökade krav som ställs på verksamheten genom EU-direktiv
och lagar.

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret

året har en omfattande provtagning på vatten· Under
ledningsnätet i samtliga anläggningsbolag genomförts för
att utröna förekomsten av Bisofenol A i dricksvattnet.
Analyser av provresultaten visar att samtliga är under 		
gränsvärdena. Gästrike Vatten tillämpar försiktighets-		
principen och har beslutat att inte använda epoxiprodukter
i dricksvatteninstallationer.

samarbete med Livsmedelsverket genomförde Gävle 		
· Ikommun
och Gästrike Vatten en krisövning för att öva 		

Koncernen
Nettoomsättning
Dotterbolagens nettoomsättning består av brukningsavgifter
och anslutningsavgifter. Brukningsavgifter och anslutnings
avgifter intäktsförs när de uppstår utom i Gävle Vatten AB där
anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen i
takt med anläggningarnas avskrivningstid, 25-50 år.

förvaltningar/bolag på ett överskådligt sätt ska kunna göra
bedömningar om delar i verksamheten/anläggningar håller
tillfredsställande status.

Taxor och avgifter
Självkostnadsprincipen gäller för VA-verksamheten. Eventuella
överuttag eller underuttag ska återbetalas respektive belasta
abonnenterna genom justering av VA-taxan inom tre år från
det att det uppstått.
Avgifterna fördelas på anslutningsavgifter som är en
engångsavgift för att ansluta fastigheten till VA-verksamheten
och brukningsavgiften som är en periodisk avgift för att nyttja
VA-anslutningen. Respektive dotterbolag har en egen gällande
VA-taxa.

Investeringar
Merparten av koncernens totala investeringar är dotterbolagens
förnyelseinvesteringar i befintliga VA-anläggningar samt
exploateringar.
Finansiering
Nettoinvesteringarna i dotterbolagen har finansierats med
internt tillförda medel och genom upptagande av reverslån
från respektive ägarkommun.

Medarbetare

Moderbolaget

Antal årsarbetare i moderbolaget och koncernen är något lägre
än föregående år. Vakanser har inte hunnit återbesättas under
året.
Under året har en extra satsning på kompetensutveckling
skett. Extrasatsningen omfattade nio olika utbildningar inom
bl a ledarskap, marknadsföring och stresshantering.
Skyddsronder har genomförts på anläggningar i samtliga
dotterbolag.

Nettoomsättning
Bolaget ska alltid generera nollresultat med full kostnadstäckning
från respektive dotterbolag.
Intäkterna i Gästrike Vatten AB består av utfakturerade
kostnader som fördelas till dotterbolagen. Direkta kostnader
belastar respektive dotterbolag.
Kostnader av gemensam karaktär har fördelats utifrån
fördelningsnyckel fastställd av styrelsen, Gävle Vatten
AB 80 %, Hofors Vatten AB 8 %, Ockelbo Vatten 4 % och
Älvkarleby Vatten AB 8 %.

Flerårsjämförelse
2013

2012

2011

2010

Gävle Vatten AB

113,9

118,7

106,3

91,7

Hofors Vatten AB

28,4

29,3

26,9

21,5

Ockelbo Vatten AB

15,6

12,5

11,3

10,0

Älvkarleby Vatten AB

26,7

27,1

24,3

22,9

Investeringar
Investeringar under perioden avser främst införande av nytt
verksamhets/affärssystem.

Nettoomsättning mnkr

58,1

54,0

53,2

51,4

Elimineringar

Gästrike Vatten AB

-60,2

-57,0

-53,2

-51,2

Summa
nettoomsättning

182,5

184,6

168,8

146,3

58,6

11,1

22,3

16,4

Hofors Vatten AB

5,2

4,6

35,0

11,5

Ockelbo Vatten AB

1,6

2,6

4,0

4,9

Älvkarleby Vatten AB

5,8

3,3

10,0

6,5

Gästrike Vatten AB

4,0

1,5

1,2

1,9

75,2

23,1

72,5

41,2

Risk och osäkerhetsfaktorer
En väsentlig riskfaktor är behovet av att säkerställa och
skydda vattenresurserna för att dessa inte ska förorenas och
därmed slå ut möjligheten till en stabil vattenförsörjning
för nuvarande och kommande generationer av god kvalitet.
Bristen på reservvattenförsörjning medför att behovet av att
säkerställa och skydda vattenresurserna blir än mer angelägna.
Parallellt med att säkerställa nuvarande vattentäkter måste
alternativ till dagens VA-försörjning tas fram så att det finns
en fungerande reservvattenförsörjning.

Investeringar, mnkr
Gävle Vatten AB

Summa investeringar

en stor störning på dricksvattenförsörjningen i Gävle. Syftet
med övningen var samverkan mellan olika aktörer som 		
berörs i samband med en nödvattenförsörjningssituation i 		
Gävle. Krisövningen genomfördes till stor del som en
praktisk seminarieövning vilket innebar de handlingar och
verktyg som vi har förberedda inför en krishändelse blev 		
testade i praktiken.

Kvalitet

Vatten är klassificerat som livsmedel och vattenkvaliteten
kontrolleras kontinuerligt genom provtagningar. Kvaliteten är
hög och uppfyller Livsmedelsverkets krav.
Förnyelse- och underhållsinsatser i ledningsnätet genomförs
i huvudsak för att lösa befintliga problem med vattenkvalitet,

Gästrike Vatten AB 2013
Org nr 556571-1661

är ett nationellt index som tagits 		
· Hållbarhetsindex
fram av Svenskt Vatten. Det är ett hjälpmedel för att VA-		

året har egenkontrollprogram inklusive HACCP-		
· Under
planer samt risk- och sårbarhetsanalyser upprättats för 		
samtliga vattenverk i samtliga dotterbolag.
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Utsikter

Koncernresultaträkning

Förändrade förutsättningar, nya och ändrade lagkrav och
EU-direktiv som är tvingande samt ökade krav från kommunerna på verksamheten innebär att taxehöjningar kommer
att behövas för att uppnå full kostnadstäckning för att klara
nuvarande och framtida åtaganden.
Påverkan på vattenresurserna är gränsöverskridande.
Vattenförordningen utgår från EU:s vattendirektiv och delar
landet i fem vattendistrikt beroende på vilken slutlig recipient
som belastas. Det innebär att vår verksamhet måste utökas
från det lokala perspektivet till ett regionalt perspektiv och
även ett nationellt. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och
kvaliteten på dricksvattnet kontrolleras noga genom fastställt
kontrollprogram. Anläggningarna är utformade efter dagens
kunskapsläge och rekommendationer men med nya erfarenheter, riktlinjer och kommande klimatförändringar vet vi att
kemin och mikrofloran i våra vatten förändras. Vi och hela
branschen måste arbeta strategiskt med detta som på sikt kan
innebära förändrad beredning på vissa vattenverk.
VA-strategin, omfattar så väl långsiktiga lösningar för
vattenförsörjning som för avloppsförsörjning. Som ett led i
VA-strategiarbetet ingår att ta fram en vattenförsörjningsplan
och en avloppsförsörjningsplan med tillhörande strategier.
Vattenförsörjningsplanen innebär att på kort och lång sikt
säkra en vattenförsörjning av god kvalitet och kapacitet samt
en tillfredställande reservvattenförsörjning. Det omfattar att
trygga och skydda nuvarande vattentäkter samt identifiera
potentiella vattenresurser för framtiden.
Avloppsförsörjningsplanen innebär att på kort och lång sikt
ta fram en inriktning för framtidens avloppshantering, så väl
lokalt som regionalt, som ger långsiktigt hållbara lösningar
som bidrar till minskad miljöbelastning.

Not

2012
184 605 128

Aktiverat arbete för egen räkning

286 488

736 828

Övriga rörelseintäkter

6 178 104

3 071 296

189 105 138

188 413 252

2

Produktionskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Not

Eget kapital

-65 822 780

-65 694 162

Fritt eget kapital

5

-40 824 428

-38 698 184

Fria reserver

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-12 202

-

-180 084 836

-178 609 132

9 020 302

9 804 120

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader
Summa resu. från finans. poster
Resultat efter finansiella poster
6

Årets resultat

5 000 000

4 000

4 000

5 004 000

5 004 000

4 612 618

4 535 141

Summa eget kapital

Amortering av skuld
Kassaflöde fr. finansieringsverksamheten

384 905

4 259 289

4 920 046

9 263 289

9 924 046

5 038 990

2 355 970

5 038 990

2 355 970

1 035 678

-9 099 457

-9 861 839

Långfristiga skulder

-8 776 665

-8 826 161

Skulder till Gävle kommun

16

68 455 945

70 985 770

Skulder till övriga kommuner

16

169 890 299

172 236 684

17

67 111 234

63 635 715

305 457 478

306 858 169

243 637

977 959
-593 054

Övriga långfristiga skulder

-353 329

384 905

Summa långfristiga skulder

Koncernbalansräkning

0

Not

2013-12-31

2012-12-31

22 899 531

Checkräkn.kredit Gävle kommun

Anläggningstillgångar

Skulder till Gävle kommun

16

Materiella anläggningstillgångar

Skulder till övriga kommuner

16

Byggnader, mark och
markanläggningar

9

50 236 247

56 348 137

Övriga kortfristiga skulder

Maskiner och andra tekniska
anl. och inventarier

10

252 873 431

241 177 009

Fordon

11

266 090

337 972

Pågående nyanläggningar

12

95 235 074

47 523 301

398 610 842

345 386 419

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

Vad beträffar företagets resultat och ställning övrigt, hänvisas
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande
bokslutskommentarer.

Leverantörsskulder

Tillgångar

Summa anläggningstillgångar

1 682 869

1 788 808

400 293 711

347 175 227

Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

9 541 219

14 550 665

65 890

255 983

4 169 995

1 474 863

1 433 244

1 292 119

15 210 348

17 573 630

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

-

8 663 810

3 740 465

-9 113 417
5 455 927
-3 319 076

Likvida medel vid årets början

37 018 569

40 337 645

2 062

37 018 569

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

2013

2012

9 020 302

9 804 120

322 792

1 035 678

Justering för poster som inte
ingår i kassaflödet

27 756 982

30 098 863

Erlagd ränta

-9 099 457

-9 861 839

Betald skatt

-300 934

-133 731

27 699 685

30 943 091

2 173 189

-5 990 935

Kassaflöde från den löpande verksamheten

15 212 410

54 592 199

Investeringsverksamheten

415 506 121

401 767 426

Invest. i materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

7 009 043

27 756 982

30 098 863

Moderbolagets resultaträkning
Nettoomsättning

12 994 586

-10 852 795

42 867 460

14 099 361

-75 041 865

-23 084 164

219 000

209 800

-74 822 865

-22 874 364

Not
2

2013

2012

58 101 318

54 027 120

Aktiverat arbete för egen räkning

286 488

736 828

Övriga rörelseintäkter

1 458 910

502 098

59 846 716

55 266 046

Övriga externa kostnader

Inga

Ökning/minskning rörelseskulder

3 475 519

25 626 864

Inga

37 018 569

916 158

39 778 419

Ställda säkerheter

37 018 569

848 093

2 683 020

Rörelsens kostnader

401 767 426

2 062

-116 798

Övriga avsättningar

12 997 658

415 506 121

2 062

Realisationsresultat

12 305 069

Summa eget kapital och skulder

Erhållen ränta

21 325 569

13 743 581

82 629 241

Kassaflödesanalys för koncernen

21 715 241

6 260 003

95 746 364

Sålda materiella anläggningstillgångar

28

14 569 344

-5 061 102

Periodisering anslutningsavgifter

27 959 185

4 401 020

Summa kortfristiga skulder

Ökning/minskning rörelsefordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

18

Rörelseresultat före finansiella poster

Kortfristiga fordringar

-4 753 674

-37 016 507

Årets avskrivningar

Personalkostnader

3, 4
5

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-18 147 911

-15 703 288

-40 824 428

-38 698 184

-715 119

-1 025 147

-12 202

-

-59 699 660

-55 426 619

147 056

-160 573

Resultat från finansiella poster

Den löpande verksamheten

Omsättningstillgångar

Kundfordringar

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

-

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
15

322 792

-596 966

-307 428

Som likvida medel beaktades tillgodohavande på koncernkredit hos Gävle kommun
föregående år. Gästrike Vattenkoncernen har en gemensam checkräkningskredit på 45 Mnkr
hos Gävle kommun.

Avsättningar
Avsättningar

2012

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets slut

Kortfristiga skulder

Till årsstämmans förfogande i moderbolaget finns inga vinstmedel att disponera

Gästrike Vatten AB 2013
Org nr 556571-1661

5 000 000

-353 329

Summa avsättningar

Ränteintäkter

Återbetalt aktieägartillskott
Upptagna lån

Årets resultat

Övriga rörelsekostnader

2013

Finansieringsverksamheten
13

Aktiekapital

3, 4

-21 325 569

Kassaflödesanalys för koncernen forts

2012-12-31

Bundet eget kapital

-52 891 217

-21 715 241

2013-12-31

Eget kapital och skulder

-51 710 185

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Skatt på årets resultat

Koncernbalansräkning forts

Bundna reserver

Rörelsens kostnader

Förslag till vinstdisposition
Balanserade resultat
Årets resultat
		

2013
182 640 546

Nettoomsättning

Ränteintäkter

7

2 677

544 616

Räntekostnader

8

-121 007

-349 340

Summa resu. från finans. poster

-118 330

195 276

Resultat efter finansiella poster

28 726

34 703

-28 726

-34 703

0

0

Skatt på årets resultat
Årets resultat

29

6
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Moderbolagets balansräkning

Not

2013-12-31

Kassaflödesanalys för moderbolaget

2012-12-31

2013

2012

-160 573

Tillgångar

Den löpande verksamheten

Anläggningstillgångar

Rörelseresultat före finansiella poster

147 056

Materiella anläggningstillgångar

Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet, mm

598 321

872 292

2 677

544 616

Erlagd ränta

-121 007

-349 340

Betald inkomstskatt

-118 869

6 704

508 178

913 699

Maskiner, tekniska anläggn
och inventarier

10

1 437 674

2 016 226

Fordon

11

266 090

337 972

Pågående nyanläggningar,
materiella anläggningstillgångar

12

6 275 193

2 490 534

7 978 957

4 844 732

Erhållen ränta

Ökning/minskning rörelsefordringar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Ökning/minskning rörelseskulder
14

Summa anläggningstillgångar

396 000

396 000

8 374 957

5 240 732

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 397 438
-3 076 876

3 734 607

1 234 261

Investeringsverksamheten

Omsättningstillgångar

Invest. i materiella anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

-997 835
4 224 264

-3 951 545

-1 540 769

219 000

209 800

-3 732 545

-1 330 969

-

96 708

Sålda materiella anläggningstillgångar

-

218 490

7 483 876

5 718 810

665 693

575 550

-

606 483

946 075

888 333

9 095 644

8 007 666

2 062

-

Summa omsättningstillgångar

9 097 706

8 007 666

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet

Summa tillgångar

17 472 663

13 248 398

Årets avskrivningar

715 119

1 025 147

Realisationsresultat

-116 798

-152 855

Summa

598 321

872 292

Fordringar hos koncernföretag

19

Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkt.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av räntebärande skulder
Kassaflöde fr. finansieringsverksamheten

Kassa och bank
Kassa och bank

96 708

2 062

0

Likvida medel vid årets slut

2 062

0

Gästrike Vatten-koncernen har en gemensam koncernkontokredit på 45 mnkr
hos Gävle kommun.

Eget kapital och skulder
Eget kapital

0

Årets kassaflöde

13

Bundet eget kapital
5 000 000

5 000 000

-

-

5 000 000

5 000 000

2 507 556

2 575 226

Noter

Fritt eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

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.
I enlighet med Lag (2006:412) 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 taxesänkning alternativt
taxehöjning för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna
från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen
en legal förpliktelse.

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 betala 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. Uppskjuten skatt avseende
framtida skatteeffekter redovisas i resultat- och balans
räkningarna hos Gävle Vatten AB.

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningsavgifter

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar
och eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på
anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen och
belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från
anskaffningstillfället.
Följande avskrivningstider har tillämpats:

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när
fastigheten ansluts till kommunalt VA. Anläggningsavgiften
ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket innebär
att den ska täcka kostnader för nyinvesteringar i anläggningen
samt del av huvudanläggningen, administration (fakturering,
kommunikation, inspektion m m) och räntekostnader för ny
anläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning.
Avskrivningstiden för ledningsnät inkl anläggning kopplad till
ledningsnätet är 25-50 år.
Anslutningsavgiften intäktsförs i Gävle Vatten AB enligt
matchningsprincipen vilket innebär att den möter kapital
kostnaderna som är hänförbara till anslutningsavgiften
enligt nedanstående. På grund av smärre belopp intäktsförs
anlutningsavgifter genast i de övriga anläggningsbolagen.
År 1

År
Inventarier

Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
hos Gävle kommun

20

4 764 454

800 929

Skulder till Gävle kommun

19

147 144

270 734

2 016 690

1 429 115

3 036 819

3 172 394

Summa kortfristiga skulder

12 472 663

8 248 398

Summa eget kapital och skulder

17 472 663

13 248 398

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Övriga kortfristiga skulder
18

gemensamma för moderbolag och koncern

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd
förutom BFNAR 2008:1, årsredovisning i mindre aktiebolag
(K2-reglerna). Redovisningsreglerna är oförändrade mot
föregående år.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets
rekommendation 1 om koncernredovisning. I koncernredo
visningen 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.
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.

30

3-10

Fordon

10 % för administrationskostnader och 1/50 av
resterande 90%. Totalt intäktsförs 12 % det första året.

1-5

Byggnader (ex VV, ARV, PST, mm)

33

VA-ledningar

50

VA-verk

25

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

Brukningsavgifter

not 1 redovisnings- och värderingsprinciper

Kortfristiga skulder

Gästrike Vatten AB 2013
Org nr 556571-1661

Inkomstskatter

År 2-50	2% per år intäktsförs.

Aktiekapital

Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

Intäkter

Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av driftoch underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar
eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte
täcks av en anläggningsavgift. Brukningsavgiften debiteras
löpande till alla kunder.

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.

Gemensamma intäkter och kostnader

Kassaflödesanalys

Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats
utifrån olika fördelningsnycklar:
har fördelats från moderbolaget till
· Personalkostnader
dotterbolagen utifrån tidredovisning.
kostnader hänförbara till dotterbolagen har
· Direkta
debiterats dotterbolagen i sin helhet.
kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel
· Övriga
fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar.

Lån
Varje kommun finansierar sitt respektive anläggningsbolag
genom lån som löper med sedvanlig ränta.
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not 2 nettoomsättning

not 5 personal
2013

2012

1 535 473

2 898 252

196 269 452

190 238 656

Koncernen
Anslutningsavgifter
Konsumtionsavgifter
Övriga intäkter
Över- & underuttag VA-kollektivet *
Summa

-

67 738

-15 164 379

-8 599 518

182 640 546

184 605 128

Fakturerade kostnader
dotterbolag
Summa

58 101 318

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Ränteintäkter från Gävle kommun

-

542 644

Män

Ränteintäkter, övriga

2 677

1 972

Summa

2 677

544 616

2013

2012

112 137

328 097

Kvinnor
Totalt

* Överuttag med 12,1 (8,5) mnkr i Gävle Vatten AB, med 1,9 (0,9) mnkr i Hofors Vatten AB och med
1,3 (0,0) mnkr i Älvkarleby Vatten AB. Ockelbo Vatten AB har ett underuttag på 0,2 (0,0) mnkr.

49

51

Koncernen

17

14

Kvinnor

66

65

Män

19

12

Totalt

22

15

1

1

49

51

MOderbolaget

17

14

Kvinnor

66

65

2013

2012

Löner och ersättningar till
övriga anställda

Koncernen
KPMG AB
Revision
Andra uppdrag än
revisionsuppdraget
Summa

174 650
84 350
259 000

Andra uppdrag än
revisionsuppdraget
Summa

48 200

1 590 416

1 437 192

27 014 942

24 767 511

28 605 357

26 204 703

Kvinnor
Män

3

3

Totalt

5

5

Överfört från pågående projekt

3

3

Utg. ackum. anskaffningsvärden

Totalt

5

5

1 590 416

1 437 192

27 014 942

24 767 511

28 605 358

26 204 703

Koncernen

25 000

Sociala avgifter enligt lag och avtal

16 800

Pensionskostnader för styrelsen
och verkställande direktören

41 800

Pensionskostnader
för övriga anställda
Totalt

Pensionskostnader för styrelsen
och verkställande direktören

2012

Pensionskostnader
för övriga anställda
1 594 057

Totalt

9 447 218

8 898 927

361 315

387 664

2 406 695

2 241 983

40 820 586

37 733 277

9 447 218

8 898 927

361 315

387 664

2 406 695

2 241 983

40 820 586

37 733 277

För verkställande direktören, tillika koncernchefen, gäller för pension att
anställning upphör utan uppsägning vid 65 år. Utöver pension enligt lag åtar
sig bolaget att för VD erlägga premie för ITP-försäkring. I övrigt ska företaget
teckna och vidmakthålla avtalsförsäkringar vid arbetsskada (TFA) samt gruppliv
(TGL). Vid uppsägning av annat skäl än påkallande av pension gäller 15 månader
från bolagets sida och tre månader från verkställande direktörens sida.

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

not 6 skatt på årets resultat
2012

2012-12-31

83 527 983

80 453 977

Aktuell skatt för året

-491 027

-324 877

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

-

-98 264

Uppskjuten skatt, förändring av
skattesats fr o m 2013

-

-320 247

Uppskjuten skatt på tidigare års
resultat i Gävle Vatten AB

-

-173 836

Uppskjuten skatt hänförlig till
temporära skillnader på byggnader i
Gävle Vatten AB
Uppskjuten skatt
Summa

-

3 074 006

83 527 983

83 527 983

-27 179 846

-20 673 964

-6 111 889

-6 505 882

Utg. ackum. avskrivningar

-33 291 735

-27 179 846

Utgående restvärde enligt plan

50 236 248

56 348 137

Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassificerade som specialenheter.

Koncernen

-

324 170

-105 939

-

-596 966

-593 054

-28 726

-25 769

MOderbolaget
Aktuell skatt för året
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

-

-8 934

Uppskjuten skattefordran på tidigare
års resultat i Gävle Vatten AB

-

-

Uppskjuten skattefordran hänförlig
till temporära skillnader på fastigheter i Gävle Vatten AB

-

-

Uppskjuten skatt
Summa

32

Ingående anskaffningsvärden

2013

Avtal om uppsägningstider och pension
1 594 057

2013-12-31
Koncernen

Män

Löner och ersättningar
till övriga anställda

21 243
349 340

not 9 byggnader och mark

34 960
186 480

8 870
121 007

2

2

Moderbolaget

Gästrike Vatten AB 2013
Org nr 556571-1661

2

2

Sociala avgifter enligt lag och avtal

1 792 951

Summa

Kvinnor

Koncernen

Leasingkostnader
(exkl hyra för lokaler)

Räntekostnader till Gävle kommun

Löner och ersättningar till styrelsen
och verkställande direktören

not 4 leasingkostnader

1 792 951

8

Koncernen

Moderbolaget

Leasingkostnader
(exkl hyra för lokaler)

7

8

MOderbolaget

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.

2013

7

Totalt

MOderbolaget

Moderbolaget

KPMG AB
48 200

Män

not 8 räntekostnader

151 520

Moderbolaget

Revision

3

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Koncernen
Löner och ersättningar till styrelsen
och verkställande direktören

3

Räntekostnader, övriga

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

not 3 ersättning till revisorerna

2012

Koncernen

Moderbolaget

54 027 120

2013
MOderbolaget

Totalt

54 027 120

2012

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Män
58 101 318

2013

2012

Medelantal anställda

Kvinnor

Moderbolaget

not 7 ränteintäkter

ffforts not 5
2013

-

-

-28 726

-34 703
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not 11 fordon

not 10 maskiner, tekniska anläggn. och inventarier
2013-12-31

2012-12-31

294 733 879

230 125 071

Omklassificering

-215 601

-

Årets Inköp

630 045

417 162

-

-1 132 385

26 796 608

65 324 031

Utg. ackum. anskaffningsvärden

321 944 931

294 733 879

Ingående avskrivningar

-53 556 870

-39 275 426

-

131 439

-15 514 628

-14 412 883

Årets utrangeringar
Överfört från pågående projekt

Utrangeringar
Årets avskrivningar

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

212 960

-

2 243 474

2 439 140

-2 101 168

-1 900 241

-21 296

-

Försäljningar och utrangeringar

339 940

205 877

Årets avskrivning

-194 861

-406 804

Utg. ackum. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Omklassificeringar

Utgående restvärde enligt plan

252 873 433

241 177 009

Utgående restvärde enligt plan

MOderbolaget

Överfört från pågående projekt
Utg. ackum. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar

145 000

Omklassificeringar

Utg. ackum. avskrivningar

Årets utrangeringar

33 516

-262 821

-53 556 870

Årets Inköp

2 556 961

-442 142

-69 071 498

Omklassificering

2 439 140

Försäljningar och utrangeringar

Utgående ackum. avskrivningar

Ingående anskaffningsvärden

2012-12-31

-1 977 385

-2 101 168

266 089

337 972

4 768 596

4 226 292

-212 960

-

-

261 560

133 371
4 689 007

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

280 744

-2 752 370

- 2 134 027

-

-

-498 962

-618 343

-3 251 332

-2 752 370

Utgående restvärde enligt plan

1 437 675

2 016 226

2 556 961

33 516

145 000

Försäljningar och utrangeringar

-442 142

-262 821

Omklassificeringar

212 960

-

2 243 474

2 439 140

-2 101 168

-1 900 241

Utg. ackum. anskaffningsvärden

4 768 596

2 439 140

Ingående avskrivningar
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning
Utg. ackum. anskaffningsvärden
Utgående restvärde enligt plan

-21 296

-

339 940

205 877

-194 861

-406 804

-1 977 385

-2 101 168

266 089

337 972

not 12 pågående nyanläggningar materiella
anläggningstillgångar
2013

2012

Ingående nedlagda kostnader

47 523 301

93 399 339

Under året nedlagda kostnader

74 521 315

22 522 002

-26 809 543

-68 398 040

95 235 073

47 523 301

Koncernen

Under året genomförda
omfördelningar
Utgående nedlagda kostnader
Moderbolaget
Ingående nedlagda kostnader

2 490 534

1 637 070

Under året nedlagda kostnader

3 918 029

1 134 208

-133 371

-280 744

6 275 192

2 490 534

Under året genomförda
omfördelningar
Utgående nedlagda kostnader

not 15 övriga avsättningar

Fria
reserver
och årets
resultat

Summa
eget
kapital

5 000 000

4 000

-

5 004 000

Beräknade skadeståndsanspråk där
VA-huvudmannen har strikt ansvar

3 538 990

855 970

Avveckling av Torsåkers
avloppsreningsverk

1 500 000

1 500 000

5 038 990

2 355 970

Summa

Fritt eget kapital

Beräknade skadeståndsanspråk avser skador som uppkommit från 2008-09-01 till 2013-12-31.

Balanserat resultat

-

-

4 920 046

4 920 046

Återbetalt
aktieägartillskott

-

-

-307 428

-307 428

Årets resultat

-

-

-353 329

-353 329

5 000 000

4 000

4 259 289

9 263 289

Övrigt
fritt eget
kapital

Summa
eget
kapital

Eget kapital 2013-12-31

2012-12-31

Koncernen

Bundet eget kapital
Ingående balans

2013-12-31

not 16 upplåning
2013-12-31

2012-12-31

Räntebärande skulder
Koncernen

Aktiekapital

Långfristiga skulder
Skulder till Gävle kommun

moderbolaget

Skulder till övriga kommuner

Bundet eget kapital

Summa

Ingående balans

68 455 945

70 985 770

169 890 299

172 236 684

238 346 244

243 222 454

2 529 825

2 529 825

5 000 000

-

5 000 000

Balanserat resulat

-

-

-

Skulder till övriga kommuner

6 026 504

5 903 968

Årets resultat

-

-

-

Summa

8 556 329

8 433 793

5 000 000

0

5 000 000

246 902 573

251 656 247

Kortfristiga skulder, räntebärande

Fritt eget kapital

Skulder till Gävle kommun

Eget kapital 2013-12-31

Summa räntebärande skulder

Aktiekapitalet består av 5 000 aktier.

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

not 14 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 %

Andel röster %

Bokfört värde
2013-12-31

Gävle Vatten AB

99

1

99 000

Ockelbo Vatten AB

99

1

99 000

Hofors Vatten AB

99

1

99 000

Älvkarleby Vatten AB

99

1

99 000

Moderbolaget

Summa

Skulder till Gävle kommun

58 336 645

60 866 470

Skulder till övriga kommuner

145 784 282

148 620 812

204 120 927

209 487 282

Summa

Den genomsnittliga räntan hos respektive kommun:
Gävle kommun 3,70 %
Hofors kommun 4 % för reverslån 1-5 och 7. För revers avseende investeringar
gjorda för överföringsledninger mellan Hofors och Torsåker är genomsnittsräntan 3,70 %. För revers avseende investeringar 2012 var räntesatsen 4,25 %.
Ockelbo kommun 3,0 %
Älvkarleby kommun 2,84 %.

396 000

Respektive kommun styr resterande 99 % av rösterna.

Under 2013 har 286 488 kr (736 828 kr) aktiverats i Gästrike Vatten AB för eget arbete avseende
uppbyggnad av affärssystem.

34

Bundna
reserver

Koncernen

MOderbolaget

Utgående ackum. avskrivningar

Gästrike Vatten AB 2013
Org nr 556571-1661

Aktiekapital

Koncernen

Koncernen
Ingående anskaffningsvärden

not 13 förändring av eget kapital
2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden

2013-12-31

2012-12-31

396 000

396 000

Utgående acku. anskaffningsvärde

396 000

396 000

Utgående redovisat värde

396 000

396 000
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not 19 transaktioner med närstående

not 17 övriga långfristiga skulder
2013-12-31

2013-12-31

2012-12-31

I Gävle Vatten AB har skuld redovisats avseende investeringar i VA-anläggning
Åbyvallen i Valbo.
Redovisat värde

23 500 000

Uppgifter om moderföretaget
Moderföretag där Gästrike Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning
upprättas är Gävle kommun, 212000-2338.

23 500 000

Periodiserade anslutningsavgifter

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

I Gävle Vatten AB intäktsförs intäkter från anslutningsavgifter med 12 % det
första året och därefter 2 % per år. Anslutningsavgifter i övriga bolag uppgår till
mindre belopp och intäktsförs direkt.

Andel av årets inköp och försäljning avseende företag inom
Gästrike Vatten-koncernen.

Ingående balans

40 135 715

33 126 672

Inköp (%)

Årets förändring

3 475 519

7 009 043

Försäljning (%)

Redovisat värde

43 611 234

40 135 715

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående

Summa avsättning/periodiserade
anslutningsavgifter

67 111 234

63 635 715

3

2

97

99

Gävle Vatten AB

5 192 401

6 143 733

Hofors Vatten AB

1 004 936

-81 052

468 348

-114 029

Ockelbo Vatten AB
Älvkarleby Vatten AB

not 18 upplupna kostn. och förutbetalda intäkter
2013-12-31

2012-12-31

-

37 384

1 467 682

1 460 697

461 146

458 951

Summa Gästrike Vatten-koncernen

Koncernen
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna pensionskostnader

232 299

331 751

Upplupna löneskatter

659 082

628 158

34 986 256

19 821 877

1 971 955

2 888 046

39 778 420

25 626 864

-

37 384

1 467 682

1 460 697

461 146

458 951

Kort skuld VA-kollektivet *
Övriga upplupna kostnader
Summa

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna pensionskostnader

232 299

331 751

Upplupna löneskatter

659 082

628 158

Kort skuld VA kollektivet *
Övriga upplupna kostnader
Summa

-

-

216 611

255 453

3 036 820

3 172 394

818 192

-229 842

7 483 877

5 718 810

-147 144

-270 734

Gävle kommun
Checkräkning Gävle kommun

-4 764 454

-800 929

Summa Gävle kommun-koncernen

-4 911 598

-1 071 663

not 20 checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit hos Gävle kommun uppgår till 45 Mnkr
totalt för Gästrike Vatten-koncernen.

Moderbolaget
Upplupna löner

2012-12-31

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman
den 23 april 2014 för fastställelse.
2014-02-20

* Överuttag från VA-kollektivet i Gävle Vatten AB med 31,0 mnkr, Hofors
Vatten AB med 2,9 mnkr och i Älvkarleby Vatten AB med 1,3 mnkr. Här ingår
även en fordran från VA-kollektivet i Ockelbo Vatten AB med 0,2 mnkr.

Per Johansson
Ordförande

Magnus Jonsson

Inger Källgren-Sawela

Per Olof Uhrus

Kurt Andersson

Torbjörn Jansson

Bo Janzon

Eskil Säll

Mats Rostö
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-04-09
KPMG AB
Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Gästrike Vatten AB, Org nr 556751-1661

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

Granskningsrapport

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Gästrike Vatten AB för år 2013.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gästrike Vatten AB för år 2013.

Till bolagsstämman i Gästrike Vatten AB

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
och koncernredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

Revisorns ansvar

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 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.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalande

Org.nr: 556751-1661

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2013.
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
tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.
I vårt arbete har vi anlitat sakkunniga från Gävle kommuns revisionskontor.
Samplanering har skett med bolagets auktiserade revisor.
Resultatet av granskningen visar att verksamheten bedrivs i överenskommelse 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 2014-04-09
Av bolagsstämman utsedda lekmannarevisorer

Vi beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Gävle den 9 april 2014
KPMG AB

Ingemar Björklund

Britt Lindgren

Anders Steffen

Hans-Erik Östlund

Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
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Styrelsen
Gästrike Vatten

4

5

6

7

8

9

1

1 Per Johansson, ordförande
2 Mats Rostö
3 Magnus Jonsson, vice ordförande
4 Benny Söderlund
5 Bo Janzon
6 Eskil Säll
7 Jan Nordlöf
8 Kurt Andersson
9 Malin Delin
2
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3
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10

10 Per-Olof Uhrus

11

11 Torbjörn Jansson

41

Gästrike Vatten AB
Org nr 556571-1661

GÄVLE VATTEN AB

livsmedel hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt
sätt. Genom att sprida kunskap om och ständigt bredda
kompetensen blir det möjligt för vår omvärld att ta del av
våra erfarenheter.
Reningsverken är tillståndspliktiga enligt Miljöbalken.
För varje tillståndspliktigt reningsverk finns ett särskilt
miljöbokslut. Det finns tre tillståndspliktiga verk, ett i Gävle,
ett i Hedesunda och ett i Norrsundets, samtliga tillståndspliktiga reningsverk har resultat inom gällande tillstånd.
Kostnadsvolymen för avloppsreningen motsvarar ca 35-45 %
av den totala kostnadsvolymen exkl kapitalkostnader.

Org nr 556751-1646
Årsredovisning för räkenskapsåret 2013
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom
parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret

Verksamheten

Gävle Vatten AB är huvudman för den allmänna vatten
försörjningen och avloppshanteringen i Gävle kommun vilket
omfattar produktion och distribution av renvatten, avledning
och rening av spillvatten samt omhändertagande av vid
reningen avskiljt slam. Bolaget äger samtliga VA-anläggningar
för kommunalt VA i Gävle kommun. Anläggningsbeståndet
består av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer,
tryckstegringsstationer, högreservoarer, infiltrations-
anläggningar samt ett omfattande ledningsnät. Beståndet
kräver löpande omfattande underhållsinsatser.
Gävle Vatten AB har inga anställda, verksamheten sköts av
inhyrd personal från moderbolaget Gästrike Vatten AB. Gävle
Vatten AB belastas för samtliga kostnader avseende arbete
med anläggningarna. Resurser som nyttjas gemensamt genom
Gästrike Vatten AB och som inte är direkt hänförbara till ett
specifikt anläggningsbolag fördelas genom fördelningsnyckel
som fastställts av styrelsen i Gästrike Vatten AB. Årets andel
för Gävle Vatten AB har uppgått till 80 (80) %.

dricksvattenförsörjning, arbetet med detta 		
· Regional
fortlöper, under året har workshops hållits med ansvariga 		

politiker och tjänstemän i Gävle och Älvkarleby kommuner.
Kommunstyrelserna i Gävle och Älvkarleby kommun har 		
beslutat att bolagen ska ta fram underlag för beslut om
		utredningsprojekt angående regional samverkan för en
gemensam vattenproduktion för Gävle och Älvkarleby 		
kommun.

Öster har genomförts.

Taxor
Kunderna faktureras enligt gällande VA-taxa för Gävle
kommun. VA-taxan är fördelad på brukningsavgift och
anslutningsavgift. Brukningsavgiften faktureras löpande
medan anslutningsavgifter debiteras när en fastighet ansluts
till den kommunala VA-försörjningen.
Brukningstaxan höjdes från 1 april 2014 med knappt 8 %
för typhus A på årsbasis. Anläggningstaxan har höjts från 1
januari 2013 med 12 % enligt beslut i fullmäktige.
Eventuella över- eller underuttag redovisas som kort skuld
respektive fordran till VA-kollektivet och ska regleras inom
tre år från det att över- eller underuttaget uppstod.

Kvalitet
Under året har egenkontrollprogram inklusive HACCP-planer
samt risk- och sårbarhetsanalyser upprättats för samtliga
vattenverk. Bolaget stödjer Länsstyrelsen i Gävleborgs län
med underlag i deras arbete med att föreslå och beskriva
anläggningar av riksintresse för vattenförsörjning. Det berör
Gävle/Valbo, Ockelbo inkl Mobyheden och Hofors inkl Hyen.
Utredning för att långsiktigt säkra vattenresurser för reservvattenförsörjning pågår. I dag finns ingen tillfredställande
reservvattenförsörjning i händelse av att nuvarande grundvattenmagasin skulle förorenas.

Intäkter och kostnader
Årets resultat är underskott om 0,1 mnkr vilket är en skatteeffekt,
då har ett överuttag om 12,1 mnkr redovisas som kort skuld till
VA-kollektivet.
Intäkterna är 1,5 mnkr högre än föregående år, en nettoeffekt
av ökad försåld mängd, taxehöjning samt återbetalningar av
dagvattenavgifter.
Kostnaderna är 1,6 mnkr lägre än föregående år pga minskade
produktions- och kapitalkostnader.

Miljöpåverkan
Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela
verksamheten, där hänsyn tas till kommande generationers
behov av en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt viktigaste
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Erforderliga skyddsbarriärer behöver installeras så att 		
det finns på samtliga vattenverk, detta kräver omfattande
investeringar.

reningsverk tangerar maxbelastning mot
· Duvbackens
gällande tillståndsvillkor och det kräver en så väl kort-		
siktig som långsiktig lösning, båda kräver omfattande 		
investeringar.

förutsättningar, nya och ändrade lagkrav
· Förändrade
och EU-direktiv som är tvingande samt ökade krav från 		

kommunerna på verksamheten innebär att taxehöjningar
		kommer att behövas för att uppnå full kostnadstäckning
för att klara nuvarande och framtida åtaganden.
på vattenresurserna är gränsöverskridande. 		
· Påverkan
Vattenförordningen utgår från EU:s vattendirektiv och 		

delar landet i fem vattendistrikt beroende på vilken slutlig
		recipient som belastas. Det innebär att vår verksamhet 		
måste utökas från det lokala perspektivet till ett regionalt
perspektiv och även ett nationellt.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

bud uppstod på Sätra vattenverk som innebar att ett utsläpp
av ca 10 m3 utspädd lut (18 %) till avloppet. Tillsynsmyndig-	
		heten har lämnat in en anmälan om misstanke om brott 		
mot miljöbalken till polisen.

av kommunalt VA till Trösken och Norrlandet
· Utbyggnad
pågår. Ny överföringsledning från Sätraverket för Gävle via

närtid (planperioden) kommer det att innebära
· Iinvesteringar
för att säkerställa reservvattenförsörjningen.

Flerårsjämförelse

Nettoomsättning

manuellt. Pumpen startade med fel hastighet vilket med-		
förde larm om höga nivåer innan beredskapspersonal var 		
på plats hade hela källaren fyllts med vatten och ett flertal
givare och UV-ljus gick sönder.

Gävle Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike Vatten AB som
innehar 99 % av aktierna. Gävle kommun äger resterande 1 %
av aktierna och har även kontroll över samtliga röster i bolaget.
Genom Gävle Vatten AB tillförsäkras kommunen inflytande
över VA-anläggningarna och kan besluta om utbyggnadsplaner
mm. Kommunen står för anläggningsbolagets finansiering.
Samtliga ledamöter i styrelsen för Gävle Vatten AB tillsätts
av Gävle kommun. Fullmäktige i Gävle kommun fastställer
VA-taxa, ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten och
Avlopp) samt verksamhetsområde för kommunalt vatten och
avlopp i Gävle kommun.
Moderbolaget Gästrike Vatten AB ägs till 70 % av Gävle
kommun, medan kommunerna i Hofors, Ockelbo och
Älvkarleby innehar resterande 30 % av aktierna. Gästrike
Vatten AB äger anläggningsbolag även i dessa kommuner.

Förväntad utveckling
samt behov av investeringar

Årets investeringar uppgick till 58,6 mnkr. Långfristig skuld
för framtida investering enligt fastställd investeringsplan som
gjordes 2010 om 23,5 mnkr för åtgärder för vattenförsörjningen
och problemen i Valboåsen har omprövats under året. Utifrån
den upphandling som har genomförts beräknas åtgärderna
alltjämnt uppgå till 23,5 mnkr. Åtgärder motsvarande 15,3 mnkr
har upparbetats.
Utbyggnad av lokalt VA till Norrlandet har påbörjats,
upphandlingen är genomförd men har överprövats till
Förvaltningsrätten. Beslut att överprövningen ogillades kom
i januari 2014.
Utbyggnad av lokalt VA i Trösken har genomförts enligt
plan, slutförande sker under 2014 då även anslutning av berörda
fastigheter kan ske. Utbyggnad av Ersbo, etapp 2 påbörjades och
fortlöper under 2014 i samarbete med kommunen.
Ny huvudöverföringsledning från Sätraverket till centrala
staden via Öster har genomförts enligt plan, slutförs år 2014.

med åtgärder för att säkerställa vattenkvaliteten/		
· Arbetet
kvantiteten i Valboåsen pågår.
på kemikalietank på Sätraverket medförde utsläpp
· Haveri
av lut (natriumhydroxid) till spilledningsnätet och ett till-

på Totra vattenverk vilket medförde att grund-		
· Haveri
vattenpumpen slutande att fungera och fick startas om 		

Ägarförhållanden

Investeringar

2013

2012

2011

2010

tkr

113 914

118 656

106 327

91 682

Investeringar

tkr

58 560

11 096

22 317

16 406

Såld mängd VA

tm3

6 560

6 516

6 513

6 489

Producerad mängd
vatten

tm

3

10 228

10 041

10 358

10 217

Mottagen mängd
avlopp

tm3

13 255

15 086

13 612

15 030

trygga vattenförsörjningen genom skydd av 		
· Långsiktigt
vattentäkterna och säkerställande av kvalitet genom att 		
skapa nödvändiga mikrobiologiska barriärer.

för att kort- och långsiktigt säkra en VA-		
· Åtgärder
försörjning av god kvalitet och kapacitet samt en tillfredställande reservvattenförsörjning.

– Arbete med att ta fram en inriktning 		
· Avloppsstrategi
för framtidens avloppshantering har påbörjats genom en
övergripande förstudie. Detta för att redan nu i samverkan
		med andra aktörer identifiera och studera de möjligheter
som finns för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar 		
som bidrar till miljöförbättringar såväl lokalt som regionalt.

tkr = tusental kronor, tm3 = tusental kubikmeter
Differensen mellan såld mängd, producerad mängd och mottagen
mängd visar hur stort in- och utläckaget är till ledningsnätet vilket
ger en indikation om anläggningarnas status.

Risk och osäkerhetsfaktorer

Förslag till vinstdisposition

En väsentlig riskfaktor är behovet av att säkerställa och skydda
vattenresurserna för att dessa inte ska förorenas och därmed
inte slå ut möjligheten till en stabil vattenförsörjning av god
kvalitet för nuvarande och kommande generationer. Bristen på
reservvattenförsörjning medför att behovet av att säkerställa
och skydda vattenresurserna blir än mer angelägna. Parallellt
med att säkerställa nuvarande vattentäkt måste alternativ till
dagens VA-försörjning tas fram så att det finns en fungerande
reservvattenförsörjning.
Bolaget är beroende av ett fåtal kunder som står för
merparten av bolagets intäkter. Det gör att bolaget är väldigt
känsligt för förändrat förbrukningsmönster hos dessa kunder.
En översyn av taxekonstruktionen pågår för att få en stabilitet
i förutsättningarna för verksamhetens intäkter. Det finns en
risk att förebyggande underhåll och förnyelseinvesteringar i
anläggningarna prioriteras ner om inte nödvändiga höjningar
av brukningstaxan fattas för att verksamheten ska vara självfinansierad. Taxehöjningar eller tillskjutande av kapital från
kommunen kommer att vara nödvändigt för att bolaget ska
anses ha en god ekonomisk hushållning där varje generations
brukare bär sina kostnader.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

4 365 228
-105 939
4 259 289

Styrelsen föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning.
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning

2

Övriga intäkter

2013

2012

Balansräkning forts

113 913 731

118 655 965

Långfristiga skulder

6 459 638

3 187 783

120 373 369

121 843 748

Produktionskostnader
3, 4

2012-12-31

Lån från Gävle kommun

16

68 455 945

70 985 770

Övriga långfristiga skulder

17

67 111 234

63 635 715

135 567 179

134 621 485

11 422 141

16 517 276

4 368 999

6 657 226

-36 680 574

-36 322 257

Kortfristiga skulder

-72 438 311

-74 130 840

Leverantörsskulder

-8 750 783

-8 857 045

-117 869 668

-119 310 142

Checkräkningskredit hos
Gävle kommun

13, 18

1 870 497

-

Skulder till Gävle kommun

16,18

8 516 666

3 469 731

1 160 970

3 166 132

Skulder till koncernföretag

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

2 503 701

2 533 606

18

Övriga kortfristiga skulder

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

5

238 036

440 538

Räntekostnader

6

-2 741 737

-2 974 144

-2 503 701

-2 533 606

Summa resu. från finans. poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

2013-12-31

Summa långfristiga skulder

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

Not

7

Årets resultat

0

0

-105 939

-169 913

-105 939

-169 913

2013-12-31

2012-12-31

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

19

31 613 970

19 777 975

58 953 243

49 588 340

200 706 764

189 421 365

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kassaflödesanalys
Balansräkning

Not

Rörelseresultat före finansiella
poster

Anläggningstillgångar

Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet, m m

Materiella anläggningstillgångar
8

25 360 564

28 271 465

Maskiner och andra tekniska anl.

9

94 720 283

88 511 155

Inventarier

10

200 203

258 334

Pågående nyanläggningar

11

69 086 755

22 518 190

189 367 805

139 559 144

Erhållen ränta
Erlagd ränta

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

7

Summa anläggningstillgångar

1 682 869

1 788 808

1 682 869

1 788 808

191 050 674

141 347 952

Kassa och bank

12

13

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

-58 559 444

-11 096 131

-58 559 444

-11 096 131

-2 529 825

-2 497 309

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

9 656 090

10 691 159

Årets kassaflöde

-

37 382 254

Likvida medel vid årets början

Summa eget kapital

-2 497 309
-3 779 475

37 382 254

41 161 729

0

37 382 254

Likvida medel vid årets slut

Som likvida medel har beaktas tillgodohavande på koncernkonto hos Gävle kommun.
Gästrike Vatten-koncernen har en gemensam checkräkningskredit på 45 mnkr hos
Gävle kommun.

Årets avskrivningar

100 000

4 365 228

4 535 141

-105 939

-169 913

4 259 289

4 365 228

4 359 289

4 465 228

1 827 053

746 312

1 827 053

746 312

44

8 750 783

8 857 045

Avsättning försäkringsåtaganden

1 080 741

-379 177

Periodisering anslutningsavgifter

3 475 519

7 009 043

13 307 043

15 486 911

Totalt

Avsättningar
15

-2 529 825
-37 382 254

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm
100 000

Årets resultat

Gävle Vatten AB 2013
Org nr 556751-1646

9 813 965

344 685

14

Balanserad resultat

Summa avsättningar

23 707 015

487 169

Fritt eget kapital

Övriga avsättningar

-669 941

Amortering av skuld

Bundet eget kapital
Aktiekapital

-2 974 144

Finansieringsverksamheten

Eget kapital och skulder
Eget kapital

-2 741 737

9 364 903

402 708

48 073 413

440 538

-5 003 005

3 899 607

189 421 365

238 036

1 035 069

9 943 766

9 656 090

15 486 911

Ökning/minskning av
rörelseskulder

5 269 314

200 706 764

13 307 043

15 486 911

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

2 533 606

13 307 043

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar

2 503 701

Ökning/minskning av
rörelsefordringar

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Omsättningstillgångar

Kundfordringar

2012

Den löpande verksamheten

Tillgångar

Byggnader och mark

2013

Noter

Lån
Gävle kommun finansierar bolaget genom reverser som löper
med sedvanlig ränta.

not 1 redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
förutom BFNAR 2008:1, årsredovisning i mindre aktiebolag
(K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade från
föregående år.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas
eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt samt uppskjuten skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning ska betalas 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.

Intäkter
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. I enlighet med Lag (2006:412) 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.
I enligt med VA-lagen redovisar överuttag som en skuld och
det överuttag som skett för framtida investeringar redovisas
som långfristig skuld och löses upp i den takt som anläggningen skrivs av.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar
och eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på
anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen och
belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från
anskaffningstillfället.
Följande avskrivningstider har använts.
Typ av anläggning

Anläggningsavgifter

3-10

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-10

VA-ledningar

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när
fastigheten ansluts till kommunalt VA. Anläggningsavgiften
ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket
innebär att den ska täcka kostnader 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.
År 1
10 % för administrationskostnader och 1/50 av
resterande 90 %. Totalt intäktsförs 12 % det första året.
År 2-50 2 % per år intäktsförs.

År

Inventarier

50

Byggnader

33

VA-verk

25

Brukningsavgifter
Brukningsavgiften är en periodisk avgift som ska täcka driftoch underhållskostnader, kapitalkostnader och andra kostnader för allmänna VA-anläggningar som inte täcks av anläggningsavgifter. Brukningsavgiften faktureras löpande till alla
kunder.

Gemensamma intäkter
och kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget fördelas utifrån 		
olika fördelningsnycklar:

· Personalkostnader fördelats utifrån tidredovisning.
rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på 		
· Direkta
moderbolaget.
kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd
· Övriga
av styrelsen i Gästrike Vatten AB.
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Fordringar

Fforts. not 7
2013

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

2013

2012

1 433 017

1 743 288

124 608 160

125 419 084

Överuttag VA kollektiviet

-12 127 446

-8 506 407

Summa

113 913 731

118 655 965

Byggnader

70 980

-

1 660

16 720

72 640

Andra uppdrag än revisionsuppdraget

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 kostnader från gästrike vatten ab
2013

2012

91 685

60 999

Inhyrd personal

32 340 217

33 820 815

Övriga kostnader enligt föredelningsnyckel
faställd av Gästrike Vatten AB

4 377 640

3 830 891

36 809 542

37 712 705

Kostnader för styrelsen

Summa

Ränteintäkter från Gävle kommun
Ränteintäkter, övriga
Summa

2012

146 982

309 548

91 053

130 990

238 035

440 538

Summa

Uppskjuten skatt hänförlig till
temporära skillnader på byggnader

41 206 829

39 130 836

41 206 829

Ingående avskrivningar

-12 935 365

-9 764 884

- Avskrivningar

-2 910 900

-3 170 481

Utgående ackumulerade avskrivningar

-15 846 265

-12 935 365

Utgående restvärde enligt plan

25 360 564

28 271 464

Bokfört värde byggnader

18 451 832

21 362 733

Bokfört värde mark

6 908 732

6 908 732

25 360 564

28 271 465

2013

2012
96 596 288

-Inköp

399 860

98 472

-Överföring från pågående projekt

11 591 019

16 742 736

Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

2012-12-31

487 169

344 685

487 169

344 685

not 13 checkräkningskredit
2012-12-31

Aktiekapital

Fritt eget
kapital

113 437 496

-24 926 341

-19 297 909

-5 781 751

-5 628 432

-30 708 092

-24 926 341

94 720 283

88 511 155

2012

100 000

-

100 000

2 729 152

2 971 998

12 585

2 146

2 741 737

2 974 144

2013

2012

1 035 557

1 035 557

1 035 557

1 035 557

-777 223

-719 091

-58 131

-58 132

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-835 354

-777 223

Utgående restvärde enligt plan

200 203

258 334

Ingående anskaffningsvärden

-

4 365 228

4 365 228

Balanserad resultat
Årets resultat

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

-

-105 939

-105 939

100 000

4 259 289

4 359 289

-Avskrivningar
2013

2012

-

-320 247

-406 668

-173 836

300 729

324 170

-105 939

-169 913

2013

2012-12-31

22 518 190

30 339 261

58 302 599

10 997 659

-Omfört till Byggnader och mark/
Maskiner och andra tekniska
anläggningar

-11 734 034

-18 818 730

69 086 755

22 518 190

Utgående anskaffningsvärde

46

40 135 715

33 126 672

Årets förändring

3 475 519

7 009 043

Redovisat värde

43 611 234

40 135 715

67 111 234

63 635 715

1 827 053

746 312

1 827 053

746 312

Försäljning, (%)

2012-12-31

2013-12-31

2 529 825

70 985 770

73 515 595

Kortfristiga skulder

-1 870 497

37 382 254
29 779

Gävle kommun, kort del lång skuld

-2 529 825

-2 529 825

Övr företag inom Gävle kommun

-2 031 592

-969 685

-10 387 163

33 912 523

-5 192 401

-6 143 734

Kort skuld VA kollektivet
Upplupna kostnader

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

Summa

58 336 645

60 866 470
60 866 470

823 402

-513 492

-4 368 999

-6 657 226

not 19 upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

Förfallotider

58 336 645

1

-3 955 249

Älvkarleby Vatten AB

2 529 825

2

Checkräkningskredit hos Gävle kommun

Gästrike Vatten AB

70 985 770

37

Gävle kommun, övriga fordringar/skulder

Summa Gävle kommun fordran/kort skuld

2011-22-31

Räntebärande skulder

68 455 945

36

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående

2013-12-31

2012-12-31

30 993 745

18 866 299

620 225

911 675

31 613 970

19 777 974

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 23 april 2014 för
fastställelse.
Gävle 2014-02-17

2012

-Inköp

Ingående balans

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Skuld till Gävle kommun amorteras med 3 % per år.
Den genomsnittliga räntesatsen uppgick till 3,70 %

not 11 pågående nyanläggningar

23 500 000

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.

not 16 lån från gävle kommun

Summa

23 500 000

Inköp, (%)

Beräknade skadeståndsanspråk där
VA-huvudmannen har strikt ansvar

Lån från Gävle kommun

Redovisat värde

Andel av årets inköp och försäljning avseende företag
inom Gästrike Vattenkoncernen
2013-12-31

Summa räntebärande lån

-

Uppgifter om moderföretaget

not 15 övriga avsättningar

Kortfristig del av långt
lån hos Gävle kommun

-

2013-12-31

Fritt eget kapital

Lån från Gävle kommun

not 10 inventarier

Årets förändring

not 18 transaktioner med närstående

Långfristiga skulder
2013

23 500 000

Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med 12 % det
första året och därefter 2 % per år.

Summa
eget
kapital

Bundet eget kapital

Summa
125 428 375

23 500 000

Summa långfristiga skulder

not 14 eget kapital

Eget kapital 2013-12-31

Ingående balans

Periodiserade anslutningsavgifter

Kassa och bank avser checkräkningskredit som tillhandahålls genom Gävle
kommuns koncernkontosystem. Beviljat belopp uppgår till 45 Mnkr för Gästrike
Vatten-koncernen totalt.

Ingående och utgående balans

2012

Skuld avseende investeringar i VA-anläggning Åbyvallen Valbo

Aktiekapitalet består av 100 aktier med kvotvärde 1 000 kronor.

113 437 496

Ingående anskaffningsvärde

Gävle Vatten AB 2013
Org nr 556751-1646

2012

41 206 829

Utgående ackumulerade
avskrivningar

not 7 skatt på årets resultat

Uppskjuten skatt hänförlig till
underskottsavdrag

2013

2 075 993

Ingående anskaffningsvärden

2013-12-31

2013-12-31

-

Ingående avskrivningar

Uppskjuten skatt till följd av ändrad skattesats

1 788 808

not 9 maskiner och andra tekniska anläggningar

not 6 räntekostnader

Ränteintäkter, övriga

1 682 869

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Utgående restvärde enligt plan

Ränteintäkter från Gävle kommun

747 683

Taxeringsvärde saknas. Samtliga byggnader är klassificerade som
specialenheter.

not 5 ränteintäkter
2013

341 015

-Överföring från pågående projekt

2012

KPMG AB
16 720

1 041 126

not 8 byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden

2013

1 341 854

Underskottsavdrag

not 3 ersättning till revisorerna

Summa

2013

Förutbetalda kostnader

De uppskjutna skattefordringarna hänför sig till följande poster.

Anslutningsavgifter

Revision

not 17 övriga långfristiga skulder

not 12 förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Uppskjutna skattefordringar

not 2 nettoomsättning

Konsumtionsavgifter

2012

Jens Leidermark
Ordförande

Inger Källgren Sawela

Jan Nordlöf

Mats Rostö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-04-09
KPMG AB
Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor
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Hofors VATTEN AB

de boende i Bodås med kommunalt VA, innan vattenproverna
återigen var godkända.

Org nr 556751-2289
Årsredovisning för räkenskapsåret 2013
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom
parentes avser föregående år.

Miljöpåverkan
Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela verksamheten, där hänsyn tas till kommande generationers behov av
en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt viktigaste livsmedel
hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt. Genom
att sprida kunskap om och ständigt bredda kompetensen blir
det möjligt för vår omvärld att ta del av våra erfarenheter.
Reningsverken är tillståndspliktiga enligt Miljöbalken. För
varje tillståndspliktigt reningsverk finns ett särskilt miljöbokslut. Det finns två tillståndspliktiga verk, ett i Hofors, och
ett i Bodås. Det motsvarar uppskattningsvis ca 25-40 % av den
totala kostnadsvolymen exklusive kapitalkostnader.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten

Hofors Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Hofors kommun vilket
omfattar produktion och distribution av renvatten, avledning
och rening av spillvatten samt omhändertagande av vid
reningen avskiljt slam. Bolaget äger samtliga VA-anläggningar
för kommunalt VA i Hofors kommun. Anläggningsbeståndet
består av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer,
tryckstegringsstationer, högreservoarer samt ledningsnät.
Beståndet kräver löpande omfattande underhållsinsatser.
Hofors Vatten AB har inga anställda, verksamheten sköts
av inhyrd personal från moderbolaget Gästrike Vatten AB.
Kostnader som är direkt hänförbara till Hofors faktureras
Hofors Vatten AB. Kostnader för resurser som nyttjas
gemensamt genom Gästrike Vatten AB och som inte är direkt
hänförbara till ett specifikt anläggningsbolag fördelas till
anläggningsbolagen genom fördelningsnyckel fastställd av
styrelsen i Gästrike Vatten AB. Fördelningsnyckeln för Hofors
Vatten AB har under 2013 varit 8 (8) %.

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret

·

på Hofors vattenverk för att akut åtgärda problem
· Åtgärder
med höga färgtal på råvattnet. En utredning har tillsats för
att ta fram kortsiktigt och långsiktigt hållbara lösningar för
att säkerställa en god vattenförsörjning.

på trumfilter i vid råvattenintaget i Hyen för att 		
· Åtgärder
minska problem med höga färgtal.
flertal strömavbrott som slog ut strömförsörjningen för
· Ett
stora delar av Hofors medförde stora problem med att

Ägarförhållanden

upprätthålla vattenförsörjningen för Hofors centralort.

Hofors Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike Vatten AB
som innehar 99 % av aktierna. Hofors kommun äger resterande
1 % av aktierna och har även kontroll över samtliga röster i
bolaget. Genom Hofors Vatten AB tillförsäkras kommunen
inflytande över VA-anläggningarna och kan besluta om
utbyggnadsplaner mm. Kommunen står för anläggningsbolagets finansiering.
Samtliga ledamöter i styrelsen för Hofors Vatten AB tillsätts
av Hofors kommun. Fullmäktige i Hofors kommun fastställer
VA-taxa, ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten och
Avlopp) samt verksamhetsområde för kommunalt vatten och
avlopp i Hofors kommun.
Moderbolaget Gästrike Vatten AB ägs till 70 % av Gävle
kommun medan kommunerna i Hofors, Ockelbo och
Älvkarleby innehar resterande 30 % av aktierna. Gästrike
Vatten AB äger anläggningsbolag även i dessa kommuner.

Taxor
Kunderna faktureras enligt gällande VA-taxa för Hofors
kommun. VA-taxan är fördelad på brukningsavgift och anslutningsavgift. Brukningsavgiften debiteras löpande medan
anslutningsavgiften debiteras när en fastighet ansluts till den
kommunala VA-försörjningen. VA-taxans brukningsavgift
höjdes den 1 januari 2013 med 68 %. VA-taxans anläggnings
avgift har under året varit oförändrad.
En översyn pågår av taxekonstruktionen en förändrad
taxekonstruktion beräknas vara klar under planperioden.

Förväntad utveckling
samt behov av investeringar

Investeringarna uppgår till 5,1 mnkr av budgeterade 8,2 mnkr.
Ledningsnätsförnyelsen står för 3,3 mnkr av årets upparbetade
medel. 1,8 mnkr avser investeringar på befintliga VA-anläggningar,
främst åtgärder för att säkerställa kvaliteten på vattnet följer
gällande krav och regelverk. Knappt 1 mnkr avser installation
av UV-ljus. Resterande medel avser åtgärder för trumfilter på
vattenverket i Hofors.

närtid (planperioden) kommer det att innebära
· Iinvester
ingar för att säkerställa vattenförsörjningen
genom säkerställande av vattentäkter ur så väl kvalitet
som kvantitets aspekt. Åtgärder för minska antalet 		
bräddningar och ovidkommande vatten till ledningsnätet.

förutsättningar, nya och ändrade lagkrav och 		
· Förändrade
EU-direktiv som är tvingande samt ökade krav från

Flerårsjämförelse

kommunerna på verksamheten innebär att taxehöjningar 		
kommer att behövas för att uppnå full kostnadstäckning för
att klara nuvarande och framtida åtaganden.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
2013

2012

2011

2010

Nettoomsättning

tkr

28 394

29 318

26 927

21 499

Investeringar

tkr

5 146

4 615

35 006

11 528

Såld mängd VA

tm3

666

737

759

823

Producerad mängd
vatten

tm3

1 229

1 287

1 411

1 305

Mottagen mängd
avlopp

tm3

1 196

1 646

1 530

1 474

på vattenresurserna är gränsöverskridande. 		
· Påverkan
Vattenförordningen utgår från EU:s vattendirektiv och 		
delar landet i fem vattendistrikt beroende på vilken slutlig 		
recipient som belastas. Det innebär att vår verksamhet 		
måste utökas från det lokala perspektivet till ett regionalt 		
perspektiv och även ett nationellt.

omfattar så väl långsiktiga lösningar för
· VA-strategi
vattenförsörjning som för avloppsförsörjning. Som ett

led i VA-strategiarbetet ingår att ta fram en vattenför-		
sörjningsplan och en avloppsförsörjningsplan med till-		
hörande strategier.

tkr = tusental kronor, tm = tusental kubikmeter
3

innebär att på kort och
· Vattenförsörjningsplanen
långsiktigt säkra en vattenförsörjning av god kvalitet och 		

Differensen mellan såld mängd, producerad mängd och mottagen mängd
visar hur stort in- och utläckaget är till ledningsnätet vilket ger en indikation om anläggningarnas status.

kapacitet samt en tillfredställande reservvattenförsörjning.
Det omfattar att trygga och skydda nuvarande vattentäkter
samt identifiera potentiella vattenresurser för framtiden.

Risk- och osäkerhetsfaktorer

innebär att på kort och långsikt
· Avloppsförsörjningsplanen
ta fram en inriktning för framtidens avloppshantering så väl

En väsentlig riskfaktor är behovet av att säkerställa och skydda
vattenresurserna för att dessa inte ska förorenas och därmed
slå ut möjligheten till en stabil vattenförsörjning för nuvarande
och kommande generationer av god kvalitet. Bristen på reserv
vattenförsörjning medför att behovet av att säkerställa och
skydda vattenresurserna blir än mer angelägna. Parallellt
med att säkerställa nuvarande vattentäkt måste alternativ till
dagens VA-försörjning tas fram så att det finns en fungerande
reservvattenförsörjning.
Bolaget är beroende av en handfull kunder som står för
merparten av bolagets intäkter. Det gör att bolaget är väldigt
känsligt för förändrat förbrukningsmönster hos dessa kunder.
En översyn av taxekonstruktionen pågår för att få en stabilitet
i förutsättningarna för verksamhetens intäkter.

lokalt som regionalt som ger långsiktigt hållbara lösningar
som bidrar till minskad miljöbelastning.

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämman finns inga medel till förfogande.
Balanserade vinstmedel

-

Årets resultat

0

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande
bokslutskommentarer.

Intäkter och kostnader
Årets resultat uppgår till 0 (0) mnkr, detta då ett överuttag om
1,9 (0,9) mnkr redovisats som skuld till VA-kollektivet.
Avvikelsen mot föregående år beror på ökade intäkter till
följd av efterdebitering av lägenhetsavgifter vilket får liten
nettoeffekt mot taxehöjningen, en minskad försåld mängde
och återbetalning av dagvattenavgifter. Löpande verksamhetskostnader samt större underhåll är lägre jämfört med
föregående år, vilket är en konsekvens av de stora problemen
med vattenkvaliteten så har i stort allt planerat underhålls
arbete fått bortprioriterats och skjuts därmed framåt i tiden.
Kapitalkostnaderna är i paritet med föregående år detta då
inga investeringar har aktiverats under året och inga nya kapitalkostnader har tillkommit.

Kvalitet
På vattenverket i Hofors har installation av UV-ljus tagits i
drift samt på vattenverket i Bodås har UV-ljus installerats för
att öka antalet mikrobiologiska skyddsbarriärer i beredningen
för att säkerställa livsmedelskvaliteten.
Vid Hofors vattenverk har problemen med höga färgtal på
råvattnet från Hyen kraftigt ökat sedan hösten 2012. För att
åtgärda de akuta problemen har åtgärder gjorts på olika
filtersteg under året, det medför att belastningen på filtren
blir extremt hög och dess livslängd kraftigt förkortas vilket
kommer att leda till ökade produktionskostnader.
Under hösten fick ett vattenprov i Bodås anmärkningen
otjänligt. Ett flertal åtgärder vidtogs för att säkra felkällan och
åtgärda problemet. Ledningsnätet gicks grundligt igenom av
ventiler och spolposter, samt en genomspoling och klorering med
utökad provtagning på nätet och kokningsrekommendationer till
Hofors Vatten AB 2013
Org nr 556751-2289

Omfattande kvalitetsproblem under hösten vid Bodås
vattenverk som medförde kokningsrekommendationer till
de boende under ett par veckor. Installation av UV-ljus för
att uppfylla erforderliga krav på livsmedelsproduktion och
krav om skyddsbarriärer.

Investeringar
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning

2

Övriga rörelseintäkter

2013

2012

28 394 639

29 318 425

39 559

69 297

28 434 198

29 387 722

Balansräkning forts

3

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Ränteintäkter

3 063 464

Skulder till koncernföretag

9

1 004 936

-

Skulder till Hofors kommun

9, 14

8 862 254

8 564 283

-5 364 601

-5 399 455

-24 842 066

-25 904 016

3 592 132

3 483 706

Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

17 677
-3 501 383

Resultat efter finansiella poster

115 593

0

-115 593

-

0

0

4

Årets resultat
Not

2013-12-31

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

2012-12-31

6

78 777 218

81 775 568

Inventarier

7

905 526

1 178 752

8

Summa anläggningstillgångar

9 746 225

4 600 259

99 430 219

99 648 854

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kassaflödesanalys

2013

2012

3 592 132

3 483 706

5 769 264

6 774 455

17 031

17 677

Erlagd ränta

232 634

382 585

719 037

-2 166 210

6 836 528

4 990 830

-5 145 966

-4 615 123

-5 145 966

-4 615 123

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Kortfristiga fordringar

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar

9

Övriga kortfristiga fordringar

1 483 172

-

81 050

164

100

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

10

-

59 101

Kassa och bank

11

4 108 711

2 368 864

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

-3 501 383
6 774 455

Ökning/minskning av rörelseskulder

Investeringsverksamheten

1 390 625

-3 493 570
5 884 857

Ökning/minskning av rörelsefordringar

Omsättningstillgångar

Kundfordringar

17 986 008

Inga

Erhållen ränta

Maskiner och andra tekniska anl.

18 820 638

103 641 141

Materiella anläggningstillgångar
12 094 275

1 571 387

Inga

Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet, mm
10 001 250

3 242 515
104 929 719

Anläggningstillgångar

5

4 786 874

Ställda säkerheter

Rörelseresultat före finansiella poster

Byggnader och mark

15

115 593
2 187 527

Den löpande verksamheten

tillgångar

Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån

5 499 500

3 992 287

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

104 929 719

103 641 141

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Eget kapital och skulder

3 000 000

6 170 000

-2 950 715

-5 604 430

49 285

565 570

1 739 847

941 277

2 368 865

1 427 588

4 108 712

2 368 865

Som likvida medel har beaktats tillgodohavande på koncernkonto hos Gävle Kommun.

12

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet

Bundet eget kapital
Aktiekapital

100 000

Årets avskrivningar

100 000

100 000

Avsättningar

1 904 663

1 500 000

1 904 663

1 5 00 000

100 000

Summa eget kapital

Totalt

Avsättningar

Hofors Vatten AB 2013
Org nr 556751-2289

3 407 813

Leverantörsskulder

-3 483 706

Summa avsättningar

84 055 133

-12 935 217

-3 493 570

Övriga avsättningar

84 104 418

-7 569 344

-3 476 539

Eget kapital

84 055 133

-6 269 257

17 031

Räntekostnader

Fordringar hos koncernföretag

84 104 418

-13 208 208

Summa resu. från finans. poster

Pågående nyanläggningar och
materiella anläggningstillgångar

14

Summa långfristiga skulder

Resultat från finansiella poster

Balansräkning

2012-12-31

Kortfristiga skulder

Produktionskostnader

Skattekostnad

2013-12-31

Skulder till Hofors kommun

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

Not

Långfristiga skulder

13

5 364 601

5 399 455

404 663

1 375 000

5 769 264

6 774 455

Noter

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas
eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt samt uppskjuten skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning ska betalas 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.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas
inte i resultat- och balansräkningarna.

not 1 redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag
(K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot
föregående år.

Intäkter
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.
	 I enlighet med Lag (2006:412) 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.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen
tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar och eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på
anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen och
belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från
anskaffningstillfället.
Följande avskrivningstider har tillämpats:
Typ av anläggning

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när
fastigheten ansluts till kommunalt VA. Anläggningsavgiften
ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket
innebär att den ska täcka kostnader för nyinvesteringar i
anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration
och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av
huvudanläggning.

År

%

Inventarier

3-10

33-10

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-10

20-10

VA-ledningar

50

2

Byggnader

33

3

VA-verk

25

4

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av driftsoch underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller
andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av
en anläggningsavgift. Brukningsavgiften debiteras löpande till
alla kunder.

Gemensamma intäkter
och kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån
olika fördelningsnycklar:

· Personalkostnader fördelats utifrån tidredovisning.
rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på 		
· Direkta
moderbolaget.
kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd
· Övriga
av styrelsen i Gästrike Vatten AB.

Lån
Hofors kommun finansierar bolaget genom reverser som löper
med sedvanlig ränta.
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Fordringar

not 7 inventarier

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

2013
Ingående anskaffningsvärden

not 2 nettoomsättning
Anslutningsavgifter
Konsumtionsavgifter
Överuttag VA kollektivet
Summa

2013

2012

57 136

109 813

30 266 818

30 155 969

-1 929 315

-947 357

28 394 639

29 318 425

1 898 702

1 698 115

-

200 587

-Omklassificeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden

2012

1 898 702

1 898 702

Ingående avskrivningar

-719 950

-446 724

-Avskrivningar

-273 226

-273 226

Utgående ack. avskrivningar

-993 176

-719 950

Utgående restvärde enligt plan

905 526

1 178 752

not 3 kostnader från gästrike vatten ab
Kostnader för styrelsen
Inhyrd personal
Övriga kostnader enligt fördelnings
nyckel faställd av styrelsen för Gästrike
Vatten AB
Summa

2013

2012

49 548

37 974

6 872 070

5 903 592

437 764
7 359 382

not 8 pågående nyanläggningar
materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde

383 089

Summa

6 324 655

-Överföring från pågående projekt
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

2013

2012

115 593

-

115 593

0

Utgående anskaffningsvärde

2013

2012
20 767 614

-

168 975

20 936 589

20 936 589
-6 725 265
-2 117 049

-10 935 338

-8 842 314

Utgående restvärde enligt plan

10 001 251

12 094 275

Bokfört värde byggnader

9 809 057

11 902 081

Bokfört värde mark

192 194

192 194

10 001 251

12 094 275

Ingående anskaffningsvärden
-Inköp

-

14 864

-Omföring från pågående projekt

-

41 242 863

Utgående ack. anskaffningsvärden

88 914 320

88 914 320

Ingående avskrivningar

-77 138 752

-4 129 573

-Avskrivningar

-2 998 350

-3 009 179

Utgående ackumulerade avskrivningar

-10 137 102

-7 138 752

Utgående restvärde enligt plan

78 777 218

81 775 568
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59 101

Skulder till Hofors kommun

Beloppet avser tillgodohavanden på bankkonto inom Gävle kommuns
koncernkontosystem. Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
45 mnkr totalt för Gästrike Vatten-koncernen.

Inköp, (%)

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

100 000

-

100 000

-

-

-

-

9 746 225

4 600 259

Eget kapital 2013-12-31

100 000

0

100 000

Försäljning, (%)

31

-

-

Hofors kommun,
övriga fordringar/skulder

Summa Gästrike Vatten-koncernen

52

2 802 215
2 802 215

87 005 633

86 857 348

Skulder till Hofors kommun

72 499 556

72 846 273

Summa

72 499 556

72 846 273

Lån till Hofors kommun amorteras med 2-4,76 % per år.
Den genomsnittliga räntesatsen hos Hofors kommun var 4 % för reverserna
1-5 och 7. För revers avseende investeringar gjorda för överföringsledningar
mellan Hofors och Torsåker var genomsnittsräntan 3,7 %. För revers avseende
investeringar 2012 var räntesatsen 4,25 %.

not 15 upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

not 13 övriga avsättningar
2013-12-31

2012-12-31

Kort skuld VA-kollektivet
Upplupna kostnader

404 663

Summa

-

Kostnader för avveckling av
Torsåkers avloppsreningsverk.

1 500 000

1 500 000

Summa

1 904 663

1 500 000

2013-12-31

2012-12-31

2 884 893

955 578

357 622

615 810

3 242 515

1 571 388

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 23 april 2014
för fastställelse.
Hofors 2014-02-19

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående
Hofors kommun,
kort del lång skuld

2 901 215
2 901 215

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

-

38

Skulder till Hofors kommun

Förfallotider

-

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

84 055 133
84 055 133

Summa
Summa räntebärande skulder

not 12 förändring av eget kapital

Beräknade skadeståndsanspråk
där VA-huvudmannen har strikt
ansvar

84 104 418
84 104 418

Kortfristiga skulder

not 11 kassa och bank

Årets resultat

2012-12-31

2012-12-31

Räntebärande skulder

Summa

Balanserat resultat

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Gästrike Vatten AB

47 656 593

Långfristiga skulder

0

4 600 259

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.

Summa Hofors kommun,
korta fordringar/skulder

88 914 320

59 101

-41 612 426

not 9 transaktioner med närstående

not 6 maskiner och andra
tekniska anläggningar
2012

-

Aktiekapitalet består av 100 aktier.

Taxeringsvärden saknas. Alla byggnader är klassificerade som specialenheter.

2013

2012-12-31

-

Uppgifter om moderföretaget
20 936 589

2013-12-31

2013-12-31

5 145 966

2013-12-31

-8 842 314

Utgående ackumulerade avskrivningar

41 612 426

-Årets aktivering

-2 093 024

-Avskrivningar

4 600 259

not 14 upplåning

Förutbetalda kostnader

Eget kapital

-Inköp

not 5 byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden

2012

Årets förändring

not 4 skatter
Aktuell skatt för året

2013

not 10 förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

-2 901 215

-2 802 215

-5 961 039

-5 762 068

-8 862 254

-8 564 283

-1 004 936

81 050

-1 004 936

81 050

Torbjörn Jansson
Ordförande

Sören Bergqvist

Eskil Säll

Eva Mari Rasjö

Hans Larsson

Mats Rostö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-04-09
KPMG AB
Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor
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OCKELBO VATTEN AB

Det finns sex tillståndspliktiga verk i Ockelbo Vatten AB,
samtligta reningsverk klarar utsläppsvilkoren enligt tillståndet.
Det motsvarar ca 40-50 % av den totala kostnadsvolymen exkl
kapitalkostnader.

Org nr 556751-6454
Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom
parentes avser föregående år.

Väsentliga händelser under året

en del i den VA-strategi som bolaget håller på att ta 		
·		Som
fram tillsammans med kommunen har en utredning gjorts

Förvaltningsberättelse

·

Verksamheten
Ockelbo Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Ockelbo kommun,
innefattande vattenproduktion och distribution, avledning och
rening av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen
avskiljt slam.
Bolaget äger alla VA-anläggningar för kommunalt VA i
Ockelbo kommun. Anläggningsbeståndet består av vattenverk,
avloppsreningsverk, pumpstationer, tryckstegrings-stationer,
högreservoarer, samt ledningsnät. Beståndet kräver löpande
omfattande underhållsinsatser.
Ockelbo Vatten AB har inga anställda, verksamheten sköts
av inhyrd personal från moderbolaget Gästrike Vatten AB.
Ockelbo Vatten AB belastas för samtliga kostnader avseende
anläggningarna. Resurser som nyttjas gemensamt genom
Gästrike Vatten AB och som inte är direkt hänförbara till ett
specifikt anläggningsbolag fördelas genom fördelningsnyckel
som fastställts av styrelsen i Gästrike Vatten AB. Årets andel
för Ockelbo Vatten AB har uppgått till 4 (4) %.

·
·
·

för en möjligt utbyggnad av kommunalt VA och att an-		
sluta fler fastighetsägare som idag har enskilda anläggningar.
Utredningen visar på att det i nuläget inte finns några
ekonomiska förutsättningar för en utbyggnad.
Ledningsnätsförnyelse har påbörjats för delar av VA-		
ledningsnätet i Lingbo, arbetet pågår och slutförs under 		
2014 för dessa ledningssträckor.
Under året har ett antal vattenprov varit tjänliga med
anmärkning, inget prov har bekräftas som otjänligt. Dock
är det återkommande problem men höga ph-värden.
Grundvattenutredningarna pågår för en eventuell framtida
ny vattentäkt vid Mobyheden, det medför att budgeterade
medel skjuts till 2014-2015.
Parallellt med grundvattenutredningarna tar Länsstyrelsen
i Gävleborg fram förslag och beskriver anläggningar av 		
riksintresse för vattenförsörjningen, det berör Gävle/Valbo,
Ockelbo inklusive Mobyheden och Hofors inklusive 		
Hyen. Vid Åmot pågår provpumpningar för en ny
vattentäkt, provpumpningarna har pågått även under 		
hösten vilket medför en förskjutning av plan.

Taxor
Kunderna debiteras enligt gällande VA-taxa för Ockelbo
kommun. VA-taxan är fördelad på en brukningsavgift och en
anslutningsavgift. Brukningsavgiften debiteras löpande medan
anslutningsavgiften debiteras när fastigheten ansluts till den
kommunala VA-försörjningen. VA-taxans brukningsavgift har
höjts från den 1 januari 2013, motsvarande 6 % för typhus-A.
VA-taxans anläggningsavgift har varit oförändrad sedan 2012.
En översyn pågår av taxekonstruktionen, en förändrad
taxekonstruktion beräknas vara klar under planperioden.

Ägarförhållanden
Ockelbo Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike Vatten
AB som innehar 99 % av aktierna. Ockelbo kommun äger
resterande 1 % av aktierna och har även kontroll över samtliga
röster i bolaget. Genom Ockelbo Vatten AB tillförsäkras
kommunen inflytande över VA-anläggningarna och kan
besluta om utbyggnadsplaner mm. Kommunen står för
anläggningsbolagets finansiering.
Samtliga ledamöter i styrelsen för Ockelbo Vatten AB
tillsätts av Ockelbo kommun. Fullmäktige i Ockelbo kommun
fastställer VA-taxa, ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten
och Avlopp) samt verksamhetsområde för kommunalt vatten
och avlopp i Ockelbo kommun.
Moderbolaget Gästrike Vatten AB ägs till 70 % av Gävle
kommun medan kommunerna i Ockelbo, Hofors och
Älvkarleby innehar resterande 30 % av aktierna. Gästrike
Vatten AB äger anläggningsbolag även i dessa kommuner.

Intäkter och kostnader

Under året har egenkontrollprogram inklusive HACCP-planer
samt risk- och sårbarhetsanalyser upprättats för samtliga
vattenverk.

Årets resultat uppgår till -0,2 (0,2) mnkr samt en fordran på
VA-kollektivet om 0,2 (0) mnkr som redovisas som ett underuttag,
underskottet redovisas mot balanserade vinstmedel.
Avvikelsen mot föregående år beror på ökade intäkter till
följd av efterdebitering av lägenhetsavgifter motsvarande
2,1 mnkr, nettoeffekten av taxehöjnnigen en marginellt ökad
försåld mängde och återbetalning av dagvattenavgifter är
0,3 nmnkr. Kostnaderna är 2,8 mnkr högre där 1,9 mnkr avser
påförda skatter tillföljd av eftertaxering från 2008-2012 samt
årets skatt. Resterande 0,8 mnkr är ökade kostnader för akut
underhåll. Kapitalkostnaderna är 0,3 mnkr högre än budget
och är en följd av tidigare års investeringar.

Miljöpåverkan

Investeringar

Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela
verksamheten, där hänsyn tas till kommande generationers
behov av en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt viktigaste
livsmedel hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt
sätt. Genom att sprida kunskap om och ständigt bredda
kompetensen blir det möjligt för vår omvärld att ta del av våra
erfarenheter.
Reningsverken är tillståndspliktiga enligt Miljöbalken. För
varje tillståndspliktigt reningsverk finns ett särskilt miljöbokslut.

Investeringarna uppgår till 1,6 mnkr, knappt 0,9 mnkr av dessa
har hänförs till åtgärderna/utredningarna för ny vattentäkt i
Åmot och Mobyheden, resterande avser förnyelseinvesteringar
i befintliga VA-ledningar och VA-anläggningar.

Kvalitet

Ockelbo Vatten AB 2013
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innebär att på kort och långsikt
· Avloppsförsörjningsplanen
ta fram en inriktning för framtidens avloppshantering så väl

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
2013

2012

2011

2010

tkr

15 664

12 470

11 216

10 000

Investeringar

tkr

1 580

2 579

3 994

4 864

Såld mängd VA

tm3

273

271

274

253

Producerad mängd
vatten

tm3

339

326

333

363

Mottagen mängd
avlopp

tm3

590

662

628

482

Nettoomsättning

lokalt som regionalt som ger långsiktigt hållbara lösningar
som bidrar till minskad miljöbelastning.

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande finns följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel

247 390

Årets resultat

-247 390
0

tkr = tusental kronor, tm3 = tusental kubikmeter
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande
bokslutskommentarer.

Differensen mellan såld mängd, producerad mängd och mottagen mängd
visar hur stort in- och utläckaget är till ledningsnätet är vilket ger en indikation om anläggningarnas status.

Risk- och osäkerhetsfaktorer
En väsentlig riskfaktor är behovet av att säkerställa och skydda
vattenresurserna för att dessa inte ska förorenas och därmed slå
ut möjligheten till en stabil vattenförsörjning för nuvarande och
kommande generationer av god kvalitet. Bristen på reservvattenförsörjning medför att behovet av att säkerställa och skydda vattenresurserna blir än mer angelägna. Parallellt med att säkerställa
nuvarande vattentäkt måste alternativ till dagens VA-försörjning
tas fram så att det finns en fungerande reservvattenförsörjning.
Bolaget är beroende av en handfull kunder som står för
merparten av bolagets intäkter. Det gör att bolaget är väldigt
känsligt för förändrat förbrukningsmönster hos dessa kunder.
En översyn av taxekonstruktionen pågår för att få en stabilitet
i förutsättningarna för verksamhetens intäkter. Enligt planen
kommer den nya taxekonstruktionen att fastställas under 2014
och börja att gälla från 2015.

Förväntad utveckling
samt behov av investeringar

(planperioden) kommer det att innebära investeringar
· Iförnärtid
att säkerställa vattenförsörjningen genom säkerställande
av vattentäkter. Det kommer även kräva att erforderliga 		
skyddsbarriärer installeras på samtliga vattenverk, detta 		
kräver omfattande investeringar.

förutsättningar, nya och ändrade lagkrav och 		
· Förändrade
EU-direktiv som är tvingande samt ökade krav från

kommunerna på verksamheten innebär att taxehöjningar 		
kommer att behövas för att uppnå full kostnadstäckning för
att klara nuvarande och framtida åtaganden.

på vattenresurserna är gränsöverskridande. 		
· Påverkan
Vattenförordningen utgår från EU’s vattendirektiv och 		
delar landet i fem vattendistrikt beroende på vilken slutlig 		
recipient som belastas. Det innebär att vår verksamhet 		
måste utökas från det lokala perspektivet till ett regionalt 		
perspektiv och även ett nationellt.

omfattar så väl långsiktiga lösningar för
· VA-strategi,
vattenförsörjning som för avloppsförsörjning. Som ett led

i VA-strategiarbetet ingår att ta fram en vattenförsörjnings	
plan och en avloppsförsörjningsplan med tillhörande 		
strategier.

innebär att på kort och långsiktigt
· Vattenförsörjningsplanen
säkra en vattenförsörjning av god kvalitet och kapacitet 		
samt en tillfredställande reservvattenförsörjning. Det 		
omfattar att trygga och skydda nuvarande vattentäkter samt
		identifiera potentiella vattenresurser för framtiden.
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning

2

Övriga intäkter

Balansräkning forts

2013

2012

15 664 197

12 470 319

83 054

627 146

Skulder till Ockelbo kommun

15 747 251

13 097 465

Summa långfristiga skulder

2012-12-31

13

25 954 624

26 196 295

25 954 624

26 196 295

1 174 153

2 438 935

928 012

-

Kortfristiga skulder

Produktionskostnader
3

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-2 707 753

-2 657 399

-9 977 609

-7 445 585

-2 224 302

-1 825 771

-14 909 664

-11 928 755

837 587

1 168 710

41 070

11 544

Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
hos Gävle Kommun
Skulder till koncernen
Skulder till Ockelbo kommun

Ränteintäkter
Räntekostnader

-892 689

-932 864

Summa resu. från finans. poster

-851 619

-921 320

Resultat efter finansiella poster

-14 032

247 390

4

Årets resultat

-233 358

-

-247 390

247 390

11
9
9, 13

Aktuella skatteskulder

468 349

-

2 808 229

1 866 635

233 358

-

7 136

1 238 392

Övriga kortfristiga skulder

Resultat från finansiella poster

Skatt på årets resultat

2013-12-31

Långfristiga skulder

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

Not

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

14

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

120 000

646 156

5 739 237

6 190 118

31 793 861

32 733 803

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kassaflödesanalys

2013

2012

837 587

1 168 711

2 224 302

1 656 448

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Balansräkning

Not

2013-12-31

2012-12-31

tillgångar

Justering för poster som inte
ingår i kassaflödet, m m

Anläggningstillgångar

Erhållen ränta

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

5

8 060 410

8 553 170

Maskiner och andra tekniska anl.

6

18 147 752

17 606 200

Inventarier

7

98 506

232 481

Pågående nyanläggningar materiella
anläggningstillgångar

8

Summa anläggningstillgångar

4 239 221

4 798 100

30 545 889

31 189 951

965 225
9

Övriga kortfristiga fordringar

1 026 961

-

114 029

43 908

375 311

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

10

238 839

-

Kassa och bank

11

-

27 551

1 247 972

1 543 852

31 793 861

32 733 803

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

268 328

-803 287

Ökning/minskning övriga
kortfristiga rörelseskulder

-707 775

937 525

1 770 823

2 038 076

-1 580 239

-2 578 925

-1 580 239

-2 578 925

753 154

2 425 929

Amortering av skuld

-971 289

-1 857 529

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-218 135

568 400

Årets kassaflöde

-27 551

27 551

Likvida medel vid årets början

27 551

-

0

27 551

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

Likvida medel vid årets slut

Som likvida medel har beaktats tillgodohavande på koncernkonto hos Gävle Kommun.

12

100 000

Årets avskrivningar

100 000

Avsättningar

Fritt eget kapital

Totalt
247 390

2 224 302

Inkomstskatter

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag
(K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot
föregående år.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas
eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt samt uppskjuten skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning ska betalas 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.

Intäkter

Materiella anläggningstillgångar

not 1 redovisnings- och värderingsprinciper

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.
I enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
(LAV) får avgifterna inte överskrida det som behövs för att
täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VAanläggningen. 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.

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen
tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar och eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på
anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen och
belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från
anskaffningstillfället.
Följande avskrivningstider har använts:
Typ av anläggning

År

%

VA-ledningar

50

2

Byggnader

33

3

VA-verk

25

4

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när
fastigheten ansluts till kommunalt VA. Anläggningsavgiften
ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket
innebär att den ska täcka kostnader för nyinvesteringar i
anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration
och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av
huvudanläggning.

Brukningsavgifter
Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av driftoch underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar
eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte
täcks av en anläggningsavgift. Brukningsavgiften debiteras
löpande till alla kunder.

Gemensamma intäkter
och kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån
olika fördelningsnycklar:

· Personalkostnader fördelats utifrån tidredovisning.
rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på 		
· Direkta
moderbolaget.
kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd
· Övriga
av styrelsen i Gästrike Vatten AB.

Lån

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet

Bundet eget kapital

1 825 771

-

-169 323

2 224 302

1 656 448

Ockelbo kommun finansierar bolaget genom reverser som
löper med sedvanlig ränta.

-

Årets resultat

-247 390

247 390

Summa eget kapital

100 000

347 390

Ockelbo Vatten AB 2013
Org nr 556751-6454

Ökning/minskning övriga
kortfristiga fordringar

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Eget kapital och skulder

Balanserat resultat

1 903 838

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar

Kundfordringar

Aktiekapital

2 210 270

Investeringsverksamheten

Kortfristiga fordringar

Eget kapital

11 543
-932 864

Kassaflöde från den
löpande verksamheten

Omsättningstillgångar

Fodringar hos Gästrike Vatten
koncern

41 070
-892 689

Erlagd ränta

Noter

56

57
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Fordringar

not 6 maskiner och andra tekniska anläggningar

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

Ingående anskaffningsvärden

not 2 nettoomsättning
Anslutningsavgifter
Konsumtionsavgifter
Underuttag VA kollektivet
Summa

2013

2012

5 293

912 036

15 420 065

11 558 283

238 839

-

15 664 197

12 470 319

-Omklassificering
-Omföring från pågående projekt

Kostnader för styrelsen
Inhyrd personal
Övriga kostnader fördelade enligt
fördelningsnyckel faställd av
Gästrike Vatten AB
Summa

Utgående ack. anskaffningsvärden

2013

2012

61 979

51 845

3 453 242

3 639 707

3 082 139
21 247 125

Ingående avskrivningar

-3 640 926

-2 449 674

218 882

191 545

3 734 103

3 883 097

2012

-233 358

-

-233 358

0

2012

10 968 189

10 968 189

10 968 189

10 968 189

-2 415 019

-1 914 473

-Avskrivningar

-492 760

-500 545

Utgående ack. avskrivningar

-2 907 779

-2 415 018

Utgående restvärde enligt plan

8 060 410

8 553 171

7 746 648

8 239 409

313 762

313 762

8 060 410

8 553 171

Bokfört värde mark

Uppgifter om moderföretaget

Räntebärande skulder

Moderföretag i den största koncern där Ockelbo Vatten AB är dotterföretag
och koncernredovisning upprättas är Ockelbo kommun, 212000-2228.

Långfristiga skulder
Skulder till Ockelbo kommun

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

Summa

2012-12-31

25 954 624

26 196 295

25 954 624

26 196 295

Kortfristiga skulder

-1 595 066

-1 191 251

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Skulder till Ockelbo kommun

971 289

947 753

-3 640 925

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Summa

971 289

947 753

Utgående restvärde enligt plan

18 147 752

17 606 200

Inköp, (%)

26 925 913

27 144 048

2013

2012

670 020

670 020

-145

-

Utgående ack. anskaffningsvärden

669 875

670 020

Ingående avskrivningar

-437 538

-303 563

-133 831

-133 975

-571 369

-437 538

98 506

232 482

Ingående anskaffningsvärden

Utgående restvärde enligt plan

29

38

-

-

Summa räntebärande skulder
Förfallotider

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

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående

not 7 inventarier

Ockelbo kommun,
kort del lång skuld

-971 289

-947 753

Ockelbo kommun,
upplupen kostnad

-

-

-1 836 940

-918 882

-2 808 229

-1 866 635

-468 349

114 029

-468 349

114 029

Ockelbo kommun,
övriga fordringar/skulder
Summa Ockelbo kommun
kort fordran/skuld
Gästrike Vatten AB
Totalt

Skulder till Ockelbo kommun

22 069 470

22 405 283

Summa

22 069 470

22 405 283

Lån till Ockelbo kommun amorteras med 3,125% per år.
Den genomsnittliga räntan hos Ockelbo kommun är 3%.

not 14 upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Upplupna energikostnader

not 10 förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

not 8 pågående nyanläggningar materiella
anläggningstilllgångar
2013

2013

2013-12-31

-5 235 992

Utgående ack. avskrivningar
2013

2012-12-31

Utgående ack. avskrivningar

-Omklassificering

Ingående avskrivningar

Bokfört värde byggnader

-

2 139 115

not 5 byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden

18 164 986

-2 496

not 13 lån från ockelbo kommun

2013-12-31

Försäljning, (%)

not 4 skatt på årets resultat

Summa

21 247 125

23 383 744

-Avskrivningar

Aktuell skatt för året

2012

Utgående ack. anskaffningsvärden

-Avskrivningar

not 3 kostnader från gästrike vatten ab

not 9 transaktioner med närstående

2013

2012

Ingående anskaffningsvärde

4 798 100

5 301 314

-Inköp

1 580 236

2 578 925

-Årets aktivering
Utgående anskaffningskostnader

-2 139 115

-3 082 139

4 239 221

4 798 100

Kort fordran VA-kollektivet
Summa

Övriga upplupna kostnader
Summa

2013-12-31

2012-12-31

238 839

-

238 839

0

2013-12-31

2012-12-31

100 000

100 000

20 000

546 156

120 000

646 156

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 23 april 2014 för
fastställelse.

not 11 checkräkningskredit

2014-02-19

Kassa och bank avser checkräkningskredit som tillhandahålls genom Gävle
kommuns koncernkontosystem. Beviljat belopp uppgår till 45 mnkr för Gästrike
Vattenkoncernen totalt.

Magnus Jonsson
Ordförande

Bertil Eriksson

Per-Olof Uhrus

Mats Rostö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-04-09
KPMG AB

not 12 förändring av eget kapital
Aktiekapital

Taxeringsvärde saknas. Alla byggnader är klassificerade som specialenheter.
Vid året början
Balanserat resultat
Årets resultat
Eget kapital 2013-12-31

Fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

100 000

-

100 000

-

247 390

247 390

-

-247 390

-247 390

100 000

0

100 000

Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor

Aktiekapitalet består av 100 aktier.
Bolaget har under året eftertaxerats för perioden 2008-2012 varmed tidigare tillskjutna
aktieägartillskott har klassificerats om till driftbidrag.
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Älvkarleby VATTEN AB
Org nr 556751-2248
Årsredovisning för räkenskapsåret 2013
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter
inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Älvkarleby Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Älvkarleby kommun,
innefattande vattenproduktion och distributionen, avledning
och rening av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskiljt slam.
Bolaget äger alla VA-anläggningar för kommunalt VA i
Älvkarleby kommun. Anläggningsbeståndet består av vattenverk,
avloppsreningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer,
högreservoarer, samt ledningsnät. Beståndet kräver löpande
omfattande underhållsinsatser.
Älvkarleby Vatten AB har inga anställda, verksamheten
sköts av inhyrd personal från moderbolaget Gästrike Vatten
AB. Älvkarleby Vatten AB belastas för samtliga kostnader
avseende arbete med anläggningarna. Resurser som nyttjas
gemensamt genom Gästrike Vatten AB och som inte är direkt
hänförbara till ett specifikt anläggningsbolag fördelas genom
fördelningsnyckel som fastställts av styrelsen i Gästrike Vatten
AB. Årets andel för Älvkarleby Vatten AB har uppgått till 8 (8) %.

Investeringar

Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela verksamheten, där hänsyn tas till kommande generationers behov av
en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt viktigaste livsmedel
hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt. Genom
att sprida kunskap om och ständigt bredda kompetensen blir
det möjligt för vår omvärld att ta del av våra erfarenheter.
I Älvkarleby Vatten AB finns det två reningsverk ett i
Gårdskär och ett i Svarthamn, det i Svarthamn är tillstånds
pliktigt enligt Miljöbalken. Avloppsreningsverket i Svarthamn
bedrivs inom gällande villkor. För tillståndspliktiga reningsverk upprättas ett särskilt miljöbokslut. Kostnaderna för
avloppshanteringen motsvarar ca 45-50% av den totala kostnadsvolymen exkl kapitalkostnader.

Årets investeringar uppgår till 5,8 mnkr. Installation av UVljus har påbörjats vid Kronsågens vattenverk detta då verket
tidigare har saknat säkerhetsbarriär. Ledningsnätsförnyelse
har fortlöpt i Långsand. Utredningar och modelleringar har
genomförts för ledningsnätsförnyelse av Gårdskär, detta är
en nödvändighet för att bedöma vilken åtgärder som är bästa
lösningen för att åtgärda de återkommande problemen som
finns med inläckage och bräddningar.

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret

·

Regional dricksvattenförsörjning, arbetet har fortlöpt, under
året har workshops hållits med ansvariga politiker och
tjänstemän i Älvkarleby och Gävle kommuner. Kommun		
styrelserna i Älvkarleby och Gävle och Älvkarleby kommuner
har beslutat att Gästrike Vatten ska ta fram underlag för 		
beslut om utredningsprojekt angående regional samverkan
		för en gemensam vattenproduktion för Älvkarleby och 		
Gävle kommun.

·
·

Ägarförhållanden
Älvkarleby Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike Vatten
AB som äger 99 % av aktierna. Älvkarleby kommun äger
resterande 1 % av aktierna och har även kontroll över samtliga
röster i bolaget. Genom Älvkarleby Vatten AB tillförsäkras
kommunen inflytande över VA-anläggningarna och kan
besluta om utbyggnadsplaner mm. Kommunen står för
anläggningsbolagets finansiering.
Samtliga ledamöter i styrelsen för Älvkarleby Vatten AB
tillsätts av Älvkarleby kommun. Fullmäktige i Älvkarleby
kommun fastställer VA-taxa, ABVA (Allmänna Bestämmelser
för Vatten och Avlopp) samt verksamhetsområde för kommunalt
vatten och avlopp i Älvkarleby kommun.
Moderbolaget Gästrike Vatten AB ägs till 70 % av Gävle
kommun, medan kommunerna i Hofors, Ockelbo och
Älvkarleby innehar resterande 30 % av aktierna. Gästrike
Vatten AB äger anläggningsbolag även i dessa kommuner.

·
·

Snösmältningen orsakade stora problem med översvämningar,
vilket ledde till baktryck i spillvattenledningsnätet och som
följdverkan drabbades tre fastigheter av översvämningsskador.
Dessa har riktat ersättningskrav på bolaget. Bolaget håller på
att utreda ansvarsfrågan och eventuellt kommer bolaget att
ställa regresskrav till Trafikverket.
Ledningsnätsförnyelse har påbörjats för delar av VA-		
ledningsnätet i Långsand, arbetet med etapp 1 pågår och 		
slutförs under 2014 för de aktuella ledningssträckorna.
Påbörjad installation av UV-ljus som skyddsbarriär på
vattenverket vid Kronsågen i Skutskär.
Uttagsbrunn för provpumpning för kapacitet och kvalitet
i nytt grundvattenmagasin i Skutskär.

Taxor
Kunderna debiteras enligt för VA-taxa gällande för Älvkarleby
kommun. VA-taxan är fördelad på en brukningsavgift och
en anslutningsavgift. Brukningsavgiften debiteras löpande
medan anslutningsavgiften debiteras när fastigheten ansluts
till den kommunala VA-försörjningen.
VA-taxans brukningsavgift höjdes den 1 maj 2013 vilket ger en
intäktshöjning på årsbasis 6,8 %. VA-taxans anläggningsavgift
har under året varit oförändrad.
En översyn pågår av taxekonstruktionen, en förändrad taxekonstruktion beräknas vara klar under planperioden.

Kvalitet
Idag finns ingen tillfredställande reservvattenförsörjning i
händelse av att nuvarande grundvattenmagasin i Älvkarleby
skulle slås ut. För att långsiktigt säkra vattenresurser för
vattenförsörjningen har arbete påbörjats med att ta fram en
vattenförsörjningsplan för regionen. Att genomföra planen är
ett långsiktigt arbete som sträcker sig över hela den kommande
planperioden. Som ett led i att verifiera kapacietet och kvalitet
i grundvattenmagasinet har arbete påbörjats med att sätta
brunn för att provpumpningar ska vara möljliga att genomföra.
Under året har egenkontrollprogram inklusive HACCPplaner samt risk- och sårbarhetsanalyser upprättas på samtliga
vattenverk.
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Miljöpåverkan

Intäkter och kostnader
Årets resultat är 0 tkr, då har ett överuttag om 1,3 mnkr
redovisats som kort skuld till VA-kollektivet.
Jämfört med föregående år har intäkterna ökat till följd av
efterdebitering av lägenhetsavgifter samt efterdebitering av
brukningsavgifter från 2012 samt nettoeffekten av taxehöjningen
en marginellt ökad försåld mängde och återbetalning av
dagvattenavgifter.
Löpande verksamhetskostnader samt större underhåll är
högre än föregående år, avvikelsen beror främst på skadestånd
samt tillkommande kostnader för slamhantering.

60

omfattar så väl långsiktiga lösningar för
· VA-strategi,
vattenförsörjning som för avloppsförsörjning. Som ett led
i VA-strategiarbetet ingår att ta fram en vattenförsörjnings	
plan och en avloppsförsörjningsplan med tillhörande 		
strategier.

innebär att på kort och långsiktigt
· Vattenförsörjningsplanen
säkra en vattenförsörjning av god kvalitet och kapacitet 		
samt en tillfredställande reservvattenförsörjning. Det 		
omfattar att trygga och skydda nuvarande vattentäkter samt
		identifiera potentiella vattenresurser för framtiden.

Flerårsjämförelse

innebär att på kort och långsikt
· Avloppsförsörjningsplanen
ta fram en inriktning för framtidens avloppshantering så väl

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag:
2013

2012

2011

2010

tkr

26 727

27 069

24 277

22 879

Investeringar

tkr

5 805

3 253

9 984

6 460

Såld mängd VA

tm3

740

887

959

888

Producerad mängd
vatten

tm3

1 332

1 389

1 382

1 209

Mottagen mängd
avlopp

tm3

866

1 036

1 036

1 078

Nettoomsättning

lokalt som regionalt som ger långsiktigt hållbara lösningar
som bidrar till minskad miljöbelastning..

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel: 		
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

0
0

tkr = tusental kronor, tm3 = tusental kubikmeter

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande
bokslutskommentarer.

Differensen mellan såld mängd, producerad mängd och mottagen mängd
visar hur stort in- och utläckaget är till ledningsnätet vilket ger en indikation om anläggningarnas status.

Risk- och osäkerhetsfaktorer
En väsentlig riskfaktor är behovet av att säkerställa och skydda
vattenresurserna för att dessa inte ska förorenas och därmed
slå ut möjligheten till en stabil vattenförsörjning för nuvarande
och kommande generationer av god kvalitet. Bristen på reserv
vattenförsörjning medför att behovet av att säkerställa och
skydda vattenresurserna blir än mer angelägna. Parallellt
med att säkerställa nuvarande vattentäkt måste alternativ till
dagens VA-försörjning tas fram så att det finns en fungerande
reservvattenförsörjning.
Bolaget är beroende av en handfull kunder som står för
merparten av bolagets intäkter. Det gör att bolaget är väldigt
känsligt för förändrat förbrukningsmönster hos dessa kunder.
En översyn av taxekonstruktionen pågår för att få en stabilitet
i förutsättningarna för verksamhetens intäkter.

Förväntad utveckling
samt behov av investeringar

(planperioden) kommer det att innebära investeringar 		
· Iförnärtid
att säkerställa reservvattenförsörjningen. Åtgärder för 		
minska antalet bräddningar och ovidkommande vatten till 		
ledningsnätet.

förutsättningar, nya och ändrade lagkrav och 		
· Förändrade
EU-direktiv som är tvingande samt ökade krav från

kommunerna på verksamheten innebär att taxehöjningar 		
kommer att behövas för att uppnå full kostnadstäckning för
att klara nuvarande och framtida åtaganden.

på vattenresurserna är gränsöverskridande. 		
· Påverkan
Vattenförordningen utgår från EU’s vattendirektiv och 		
delar landet i fem vattendistrikt beroende på vilken slutlig 		
recipient som belastas. Det innebär att vår verksamhet 		
måste utökas från det lokala perspektivet till ett regionalt 		
perspektiv och även ett nationellt.
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning

2

Övriga intäkter

2013

2012

26 727 166

27 001 652

136 943

67 738

26 864 109

-27 069 390

Balansräkning forts

2013-12-31

2012-12-31

12

59 831 256

61 985 256

59 831 256

61 985 256

Långfristiga skulder
Skulder till Älvkarleby kommun

3

-6 052 601

-6 342 217

Leverantörsskulder

-14 211 246

-13 730 351

Checkräkn. kredit hos Gävle kommun

-4 660 436

-4 218 151

-24 924 283

-24 290 719

1 939 826

2 778 671

Skulder till koncernföretag

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

23 978

3 364 283

946 768

1 959 171

9

1 641 594

-

2 073 098

1 874 151

Aktuella skatteskulder

250 852

319 567

Övriga kortfristiga skulder

887 679

2 377 145

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

21 303

13

4 387 868

9, 12

Skulder till Älvkarleby kommun

Summa kortfristiga skulder

14

2 003 954

458 952

12 191 813

10 353 269

73 430 343

72 855 611

Räntekostnader

-1 850 454

-2 104 108

Summa resu. från finans. poster

-1 826 476

-2 082 805

Resultat efter finansiella poster

113 350

695 866

Ställda säkerheter

Inga

Inga

-113 350

-388 438

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

0

307 428

Skattekostnad

4

Årets resultat

Summa eget kapital och skulder

Kassaflödesanalys

2013

2012

tillgångar

Rörelseresultat före finansiella poster

1 939 826

2 778 671

Anläggningstillgångar

Justering för poster som inte
ingår i kassaflödet, m m

5 858 052

5 308 757

23 978

21 303

-1 850 454

-2 104 108

Balansräkning

Not

2013-12-31

Den löpande verksamheten

2012-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

5

6 814 023

7 429 227

Maskiner och andra tekniska anl.

6

56 645 833

47 110 411

Inventarier

7

1 940 436

2 487 881

Pågående nyanläggningar
materiella anläggningstillgångar

8

Summa anläggningstillgångar

5 887 680

13 116 218

71 287 972

70 143 737

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

9

Övriga kortfristiga fordringar
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

1 916 055

1 878 278

-

743 335

226 316

90 261

2 142 371

2 711 874

73 430 343

72 855 611

-719 275

Ökning/minskning övriga kortfristiga
rörelseskulder

1 907 258

-6 320 468

8 266 098

-1 175 555

-5 804 671

-3 253 216

-5 804 671

-3 253 216

-307 428

-

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Återbetalt aktieägartillskott

10

Upptagna lån
100 000

100 000

Fritt eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

-

307 428

100 000

407 428

1 307 274

109 658

1 307 274

109 658

Avsättningar
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Org nr 556751-2248

569 503

Finansieringsverksamheten

Aktiekapital

Summa avsättningar

Ökning/minskning övriga kortfristiga
fordringar

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar

Bundet eget kapital

Övriga avsättningar

-140 435
5 864 188

Investeringsverksamheten

Eget kapital och skulder
Eget kapital

-182 065
5 789 337

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

11
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2013

2012

Årets avskrivningar

4 660 436

4 218 151

Övriga avsättningar

1 197 616

89 658

-

1 000 948

5 858 052

5 308 757

Förlust vid utrangering tillgångar

Kortfristiga skulder

Produktionskostnader

Kassaflödesanalys forts

Lån
Älvkarleby kommun finansierar bolaget genom reverser som
löper med sedvanlig ränta

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Summa långfristiga skulder

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

Not

-

6 049 220

Amortering av skuld

-2 154 000

-1 620 449

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

-2 461 428

4 428 771

Årets kassaflöde

-

-

Likvida medel vid årets slut

-

-

Totalt

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas
eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas
till vad som enligt företagets bedömning ska betalas till eller
erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatte
regler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade
och med stor säkerhet kommer att fastställas.

Noter

Materiella anläggningstillgångar

not 1 redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag
(K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot
föregående år.

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen
tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar och eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på
anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen och
belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från
anskaffningstillfället.
Följande avskrivningstider har tillämpats:

Intäkter
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.
I enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
(LAV) får avgifterna inte överskrida det som behövs för att
täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VAanläggningen. 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.

Typ av anläggning

År

Inventarier

3-10

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-10

VA-ledningar

50

Byggnader

33

VA-verk

25

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när
fastigheten ansluts till kommunalt VA. Anläggningsavgiften
ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket
innebär att den ska täcka kostnader för nyinvesteringar i
anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration
och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och
del av huvudanläggning.

Brukningsavgifter
Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av driftoch underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar
eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte
täcks av en anläggningsavgift. Brukningsavgiften debiteras
löpande till alla kunder.

Gemensamma intäkter
och kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån
olika fördelningsnycklar:

· Personalkostnader fördelats utifrån tidredovisning.
rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på 		
· Direkta
moderbolaget.
kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd
· Övriga
av styrelsen i Gästrike Vatten AB.
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Fordringar

not 6 maskiner och andra tekniska anläggningar

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

2013
Ingående anskaffningsvärden

not 2 nettoomsättning
Anslutningsavgifter
Konsumtionsavgifter
Överuttag VA-kollektivet
Summa

2013

2012

40 027

133 115

28 033 596

26 014 291

-1 346 457

854 246

26 727 166

27 001 652

-Inköp
-Försäljningar och utrangeringar
-Omfördelning från pågående
anläggningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar

not 3 kostnader från gästrike vatten ab
2013
Kostnader för styrelsen
Inhyrd personal
Övriga kostnader enligt
fördelningsnyckel
faställd av Gästrike Vatten AB
Summa

-Avskrivningar
2012

54 956

51 808

6 178 666

5 671 766

437 764

383 089

6 671 386

6 106 663

Justering av skatt föregående år

113 350

299 108

-

89 330

113 350

388 438

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

10 416 376

10 416 376

10 416 376

-2 987 149

-2 269 342

-615 204

-717 807

not 12 upplåning
2013-12-31
2013

2012

Ingående värde av
pågående nyanläggningar

13 116 218

14 509 268

Inköp

5 574 485

3 210 951

Omfördelning till annan kategori

-12 803 023

-4 604 001

Utgående nedlagda kostnader

5 887 680

13 116 218

Långfristiga skulder
Skuld till Älvkarleby kommun
Summa

-11 470 756

-8 650 241

-

131 437

47 110 412

not 9 transaktioner med närstående

Summa räntebärande skulder
2012-12-31

2012

4 180 895

3 526 934

Uppgifter om moderföretaget

Skulder till Älvkarleby kommun
Summa

-

653 961

33

30

8

11

4 180 895

-1 693 014

-1 144 620

-547 446

-548 394

Älvkarleby kommun,
kort del långfristiga lån

-2 154 000

-2 154 000

80 902

279 849

-2 073 098

-1 874 151

-818 192

229 843

-823 402

513 492

Älvkarleby kommun,
övriga fordringar/skulder

-2 240 460

-1 693 014

Summa Älvkarleby kommun
kort fordran/skuld

1 940 435

2 487 881

Gästrike Vatten AB
Gävle Vatten AB
Summa Gästrike vattenkoncernen
kort fordran/skuld

-1 641 594

61 985 256

64 139 256

51 215 256

53 369 256

51 215 256

53 369 256

not 13 checkräkningskredit

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående
4 180 895

2 154 000
2 154 000

Lån till Älvkarleby kommun amorteras med 3 % per år. Den genomsnittliga
räntesatsen hos Älvkarleby kommun är 2,84 %.

Andel av årets inköp och försäljning avseende företag inom Gästrike
Vattenkoncernen.

Försäljning %

2 154 000
2 154 000

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

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

Inköp %

61 985 256
61 985 256

Förfallotider

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2013

59 831 256
59 831 256

Kortfristiga skulder

Summa

2013-12-31

2012-12-31

Räntebärande skulder

Skuld till Älvkarleby kommun

56 645 834

Utgående restvärde enligt plan

not 8 pågående nyanläggningar
materiella anläggningstillgångar

58 581 167

71 744 455

Utgående restvärde enligt plan

-Avskrivningar

9 587 337
829 039

3 121 001

-11 470 755

Ingående avskrivningar

2012

-

-1 132 385

-15 098 621

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

not 5 byggnader och mark

-Omfördelning från
pågående anläggningar

12 933 103

-2 951 951

Utgående ackumulerade
avskrivningar
2013

42 266

not 7 inventarier

not 4 skatter
Aktuell skattekostnad

56 550 285

230 185

-3 627 865

-Omfördelning från
pågående anläggningar
2012

58 581 167

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Ingående anskaffningsvärden

2013

2012

Årets kassa och bank avser checkräkningskredit som tillhandahålls genom
Gävle kommuns koncernkontosystem. Beviljat belopp uppgår till 45 mnkr för
Gästrike Vattenkoncernen totalt.

not 14 upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Kort skuld VA-kollektivet

2013-12-31

2012-12-31

1 346 457

-

Upplupna kostnader
Summa

743 335

657 497

458 952

2 003 954

458 952

not 10 förändring av eget kapital
Aktiekapital

-3 602 353

-2 987 149

Utgående restvärde enligt plan

6 814 023

7 429 227

Bokfört värde byggnader

5 305 473

5 920 677

Bokfört värde mark

1 508 550

1 508 550

Ingående och utgående
balans

6 814 023

7 429 227

Fritt eget kapital

Övrigt fritt
eget kapital

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 23 april 2014 för
fastställelse.

Summa eget
kapital

Skutskär 2014-02-20

Aktiekapitalet utgörs av 100 aktier.
Bundet eget kapital

Taxeringsvärde saknas. Alla byggnader är klassificerade som specialenheter.

100 000

-

Bo Janzon

Tommy Jakobsson

Mats Rostö
Verkställande direktör

100 000

Balanserat resultat

-

307 428

307 428

Återbetalt aktieägartillskott

-

-307 428

-307 428

Årets resultat

-

-

-

100 000

0

100 000

Eget kapital 2013-12-31

Kurt Andersson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-04-09
KPMG AB
Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor

not 11 övriga avsättningar
Beräknade skadeståndsanspråk
där VA-huvudmannen har strikt
ansvar
Summa
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2013-12-31

2012-12-31

1 307 274

109 658

1 307 274

109 658
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Begreppsförklaring

Områdeskarta

Anslutningsavgift

En engångsavgift för att ansluta sig till kommunalt VA.

Brukningsavgift

Periodisk avgift som avser betalning för produktion av dricksvatten och rening
av avloppsvatten.

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spill-, dag-, dränerings- och kylvatten.

Spillvatten

Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt.

Dagvatten

Regnvatten och smältvatten från hårdgjorda ytor som tak och vägar.

Biologisk rening

Biologisk rening sker med hjälp av bakterier, mikroorganismer och tillförsel av luft,
på så vis bildas ett aktivt slam som bryter ner näringsämnena i avloppsvattnet.

BOD7

Ett mått av den syreförbrukning som bakterierna kräver för nedbrytning av de
föroreningar (organiska ämnen) som finns i avloppsvattnet (Biological Oxygen
Demand under 7 dygn).

Recipient

Ett vattendrag dit renat avloppsvatten leds.

Reningseffekt

Ett mått på vilken reningsgrad som uppnås vid avloppsrening.

Råvatten

Råvatten är det obehandlade yt- eller grundvatten som används till produktion
av dricksvatten.

Biogas

Vid slamrötning sker en mikrobiologisk nedbrytning av organsika material i syrefri
miljö. Vid rötning bildas biogas som i huvudsak består av koldioxid och metan.
Biogasen används till el- och värmeproduktion.

Servis

Samtliga fastigheter är anslutna via servisledningar till kommunens
huvudledningar.

VA-kollektiv

De fastighetsägare som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen.

Ockelbo Vatten

Gävle Vatten

Älvkarleby
Vatten

Hofors Vatten

Gästrike Vatten AB
Org nr 556751-1661
Årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger
följande årsredovisning och koncernredovisning.
Om inte annat anges, redovisas alla belopp i kronor.
Uppgifter inom parantes avser föregående år.
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