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Verksamhetsrapport för år 2014
Förutsättningar
I koncernen Stockholm Vatten Holding AB ingår per 2014-12-31 moderbolaget Stockholm
Vatten Holding AB, dotterkoncernen Stockholm Vatten AB med dotterbolaget Stockholm
Vatten VA AB och dotterbolaget Stockholm Vatten Avfall AB.
Nedan presenterat utfall och budget avser en konsolidering av helårsuppgifter för Stockholm
Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB samt den budget för Stockholm Vatten Avfall AB
för perioden juli till december som övertogs från Trafikkontoret vid överföringen av
avfallsverksamheten till Stockholm Vatten respektive utfall för samma period. Stockholm
Vatten Holding AB, moderbolag i koncernen, är endast ett holdingbolag och har inget
driftutfall- eller budget.

Ekonomisk sammanfattning
Resultat efter finansnetto för 2014, exklusive jämförelsestörande poster, uppgår till -26,1
MSEK vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 19,9 MSEK.
Som jämförelsestörande kostnad redovisas avsättningen om 7,6 MSEK med anledning av
VA-nämndens dom i frågan om Stockholm Vatten VA AB:s rätt att debitera väghållarna för
dagvattenhantering. Som jämförelsestörande intäkt redovisas återföringen av föregående års
reserv avseende Trafikkontorets del av dagvattenintäkten.
Totala intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning, uppgår till 1605,7 MSEK, en
ökning med 9,9 MSEK jämfört med budget.
Rörelsens kostnader för varor, tjänster och material, exklusive jämförelsestörande poster,
uppgår till 1165,1 MSEK vilket är 53,7 MSEK högre än budget.
Avskrivningskostnaden uppgår till 263,4 MSEK, 5,0 MSEK lägre än budget. Nedskrivning
av materiella anläggningstillgångar har skett med 15,1 MSEK, detta var ej beaktat i budgeten.
Finansnetto uppgår till 188,3 MSEK vilket är 7,7 MSEK lägre än budget för 2014.
Investeringarna för 2014 uppgår till 738 MSEK. Detta är en ökning i förhållande till budget
med 46 MSEK.

Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål
Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företag och
besök:
Stockholm Vatten bidrar till målet genom att försörja Stockholm med ett hälsosamt och gott
vatten och ombesörja avlopps- och avfallshantering av god kvalitet. Reningen av
avloppsvatten har gått mycket bra och målet för förnyelsebart bränsle i miljöfordonen
överträffas. Stockholm Vatten använder endast miljömärkt el. Rötgasproduktionen uppgår till
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över 17 MNm3 vilket överträffar målsättningen för 2014. I planeringen, bland annat för
avloppsreningen, tar Stockholm Vatten hänsyn till stadens framtida behov fram till år 2040.
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras:
Stockholm Vatten har haft två hygieniska anmärkningar vid provtagning på dricksvatten
under hösten. Orsaken är hög temperatur och höga halter organiskt material i vattentäkten i
kombination med låg omsättning av vattnet i ledningsnätet. Målen för att snabbt åtgärda
avloppsstopp och vattenavstängningar vid reparationer har i princip uppnåtts. Det är dock
alldeles för många fastigheter som drabbats av återkommande översvämningar under
sommarens häftiga regnväder. Efter ett intensivt arbete för att åtgärda alla anmälningar arbetar
Stockholm Vatten med lösningar för utsatta områden. NKI för kundtjänst är lite lägre än
föregående år, men resultat är fortfarande mycket bra. Vi har tagit emot något färre ungdomar
2014 än tidigare beroende på bristande tillgång på lämpliga arbetesuppgifter.
Stadens verksamhet ska vara kostnadseffektiv
Andelen administrativa och indirekta kostnader har sänkts jämfört med föregående år – för i
princip oförändrad kostnad administreras nu även den överförda avfallsverksamheten.

Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 26 maj 2014 överfördes avfallsverksamheten per 1
juli 2014 till Stockholm Vatten Avfall AB, ett nybildat bolag som ägs till 100% av Stockholm
Vatten Holding AB. Under andra halvåret 2014 har det interna arbetet inriktats på att utreda
hur en harmonisering av de administrativa funktionerna ska genomföras för att säkerställa
effektivast möjliga organisation med bibehållen kundnytta och service. Vissa åtgärder har
genomförts och andra är under genomförande och beräknas vara slutförda vid utgången av
tertial 1 2015.
Avfallsnämnden har verksamhetsansvaret för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra
författningar ingår i kommunens ansvar i fråga om avfallshantering. Avfallshanteringen
bedrivs av Stockholm Vatten Avfall AB.
Vatten- och avloppsverksamheten har i sitt primära verksamhetsområde ett legalt monopol
med därtill knutna rättigheter och skyldigheter. Bolagets styrka är förmågan att leverera
högkvalitativa produkter till ett lågt pris – vilket också framgår av nationella och
internationella jämförelser. Vi har en väl fungerande verksamhet och hög kompetens och lång
erfarenhet hos våra medarbetare. Dock finns det en viss tröghet vad gäller möjligheten att
ställa om verksamheten i större omfattning om så skulle krävas, framför allt kan en
omställning bli kostsam. Detta beroende av att verksamheten är beroende av stora
infrastrukturinvesteringar.
Som en del av genomförandet av Stockholms framtida avloppsrening har anläggningarna för
uppgradering av rötgas till biogas för fordonsbränsle återköpts från Fordonsgas Stockholm
AB i enlighet med fullmäktiges beslut. Anläggningarna är nu i Stockholm vattens ägo och
avtal har tecknats med Fordonsgas Stockholm AB avseende hyra och drift av anläggningarna.
För att ytterligare förstärka organisationens arbete med investeringsledning och -styrning har
en intern omorganisation genomförts per 1 oktober 2014. I den nya organisationen har alla
resurser för investeringsverksamheten samlats i en avdelning – från utredning via
projektgenomförande till inmätning och karthållning. Inför förändringen lät bolaget extern
konsult utreda möjliga alternativ för en organisation som på bästa sätt kan hantera den ökande
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investeringsvolymen. Den nya organisationen fungerar bra, vissa mindre justeringar kommer
att genomföras men i allt väsentligt har förändringen givit de önskade effekterna.
Arbetet med planeringen inför flytten till Ulvsunda respektive Högdalen fortsätter och flytten
beräknas ske 1 oktober respektive 15 augusti 2015.

Rörelseresultat
MSEK

Externa intäkter
Koncerninterna intäkter
Aktiverat arbete
Externa kostnader
Koncerninterna kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
och finansnetto
Avskrivningar
Nedskrivning
Finansnetto
Resultat efter finansnetto

Koncern
SV AB

SV Avfall AB

Koncern
SV Holding AB

Koncern
SV Holding AB

Utfall 2014

Utfall 2014

Utfall 2014

Budget 2014

1 270,4

254,8

1 525,2

1 521,1

80,5

74,7

-1 165,1

-1 111,4

8,5
80,5
-911,7

-253,4

-

-8,5

447,8

-7,2

440,6

484,3
-268,4

-255,9

-7,4

-263,4

-15,1

-15,1

-186,4

-2,1

-188,3

-196,0

5,5

-31,7

-26,1

19,9

Jämförelsestörande poster:
Reserv tvist
Återföring avsättning

-7,6

-7,6

-16,6

50,0

50,0

-

Resultat före skatt

48,0

16,3

3,3

Minoritetens andel

-31,7

0,9

Koncernens resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, uppgår till -26,1
MSEK för 2014. Detta ska jämföras med budgeterat resultat på 19,9 MSEK.
Som jämförelsestörande poster redovisades 2013 skillnaden mellan gällande taxa för
trafikdagvatten avseende Trafikverket, trafikkontoret och Huddinge kommun och VAnämndens dom i ärendet. Domen är överklagad till Hovrätten. Trafikkontoret har betalat i
enlighet med den av Kommunfullmäktige fastställa taxan vilket innebär att den del av
avsättningen vid bokslutet 2013 som avser Trafikkontoret, 50,0 MSEK, återförts 2014. Som
jämförelsestörande kostnad 2014 redovisas årets skillnad mellan gällande taxa och VAnämndens dom för Trafikverket och Huddinge kommun.
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Intäkter
MSEK

VA-avgifter Stockholm och Huddinge
VA-avgifter grannkommuner
Avfallsintäkter
Anläggningsavgifter
Rågas
Övriga affärsintäkter
Totalt

Koncern
SV AB

SV AV AB

Koncern
SV Holding AB

Koncern
SV Holding AB

Utfall 2014

Utfall 2014

Utfall 2014

Budget 2014

907,3
145,3
41,9
32,6
143,4

10,5

907,3
145,3
244,2
41,9
32,6
153,9

1 270,4

254,8

1 525,2

244,2

921,4
151,6
243,7
40,8
31,6
132,1
1 521,1

Koncernens externa intäkter 2014 uppgår till 1525,2 MSEK vilket är 4,1 MSEK högre än
budget.
Intäkter avseende VA-avgifter i Stockholm och Huddinge understiger budget med 14,1
MSEK. Trots den ökande befolkningsmängden i Stockholm ökar inte bolagets VA-intäkter i
motsvarande mån och den förväntade ökningen jämfört med föregående år har inte infriats.
Intäkterna från grannkommunerna avseende försäljning av vatten och avloppstjänster
understiger budget med 6,2 MSEK. Minskningen kan främst förklaras med att det, trots
häftiga regn vid några tillfällen under sommaren, har varit ett torrt år.
Intäkter avseende avfall överensstämmer i stort med budget.
Anläggningsavgifterna ökar med något jämfört med budget liksom intäkterna från
försäljning av rågas.
Övriga affärsintäkter ökar med 21,8 MSEK jämfört med budget och den största enskilda
posten avser erhållet skadestånd om 13,0 MSEK. Intäkter avseende industriavlopp, septic och
slam ökar 1,4 MSEK jämfört med budget. Hyresintäkterna överstiger budget med 3,4 MSEK,
främst hänförligt till den nya avtalskonstruktionen med Fordonsgas Stockholm AB.
Aktiverat arbete för egen räkning uppgår till 80,5 MSEK vilket är i 5,9 MSEK högre än
budget. Ökningen kan i allt väsentligt kopplas till arbetet med Stockholms framtida
avloppsrening, SFA.

Kostnader
MSEK

Koncern
SV AB

SV AV AB

Koncern
SV Holding AB

Koncern
SV Holding AB

Utfall 2014

Utfall 2014

Utfall 2014

Budget 2014

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

179,8
403,4
328,5

1,9
239,6
11,9

181,7
643,0
340,4

191,3
597,0
323,1

Totalt

911,7

253,4

1 165,1

1 111,4

Koncernens kostnader för varor, tjänster och personal uppgår till 1165,1 MSEK, vilket är 53,7
MSEK högre än budget.
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Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgår till 181,7 MSEK vilket är 9,5 MSEK
lägre än budget och merparten av minskningen kan hänföras till lägre energikostnader.
Övriga externa kostnader uppgår till 643,0 MSEK, 45,9 MSEK högre än budget. Vissa
poster avviker kraftigt mot budget:
• Bolaget har även 2014 mottagit ett stort antal skadeståndsanspråk. Skadorna är i
första hand hänförliga till skyfallen under sommaren 2014 men vissa anmälningar
avser skador från den regniga sommaren 2012 och de översvämningar det innebar.
Den budgeterade skadeståndskostnaden överskrids kraftigt, utfallet för utbetalda och
bedömda skadestånd per 2014-12-31 uppgår till 17,5 MSEK vilket är 11,7 MSEK
högre än budget.
• VA-nämnden har dömt i målet mellan Stockholm Vatten VA AB och fastighetsägarna
på Lambarö avseende särtaxa. Domen kommer inte att överklagas varför 4,2 MSEK
reserverats som kundförluster. Vidare har 3,8 MSEK av försiktighetsskäl reserverats
för andra befarade kundförluster.
• Kostnaden för inhyrd personal överstiger budget med 7,6 MSEK och beror på
svårighet att med kort varsel tillsätta vissa nyckeltjänster som då bemannats med
inhyrd personal.
• Kostnaderna för hyra av anläggningstillgångar överstiger budget med 5,1 MSEK
och avvikelse härrör sig från leasing av maskinparken för jordbruksmaskiner. Viss typ
av service samt reparation och slitagedelar ingår inte i avtalet utan tillkommer vilka
har varit svåra att uppskatta i budgetarbetet.
• Konsultarvoden överstiger budget med 4,9 MSEK och kan främst hänföras till ökade
konsultinsatser inom organisationsöversynen avseende investeringsverksamheten och
avfallsverksamheten.
• Kostnaderna för entreprenader har ökat med 4,7 MSEK jämfört med budget och en
av de större förändringarna avser ökade kostnader för slamhantering vid tömningen av
en rötkammare i Bromma i samband med en akut reparation.
Personalkostnaderna uppgår till 340,4 MSEK vilket är 17,3 MSEK högre än budget.
Merparten av ökningen kan hänföras till korrigering av tidigare felaktigt beräknade premier
för medarbetare med förmånsbaserade avtal som valt en alternativ pensionslösning.
Stockholm Vatten har rapporterat korrekta löneuppgifter till SPP men SPP använt en felaktig
beräkningsmodell för den frilagda premien – ett fel som uppdagades då KPA övertog SPP:s
pensionstjänst. Felet, som upptäcktes i december 2014, avser perioden december 2007 till
december 2014. Tilläggsfakturering kommer att ske under början av 2015 med 9,1 MSEK och
till detta kommer kostnaden för särskild löneskatt om 2,2 MSEK. Vidare har ytterligare 3,0
MSEK reserverats för eventuellt tillkommande krav kopplade till detta. Totalt uppgår därmed
redovisade kostnader för den felaktiga beräkningen till 14,3 MSEK.
I redovisade personalkostnader ingår även reserv för avtalade avgångspensioner med 3,8
MSEK.
Avskrivningar 2014 uppgår till 263,4 MSEK vilket är 5,1 MSEK lägre än budget. Den
minskade kostnaden beror främst på tidsmässig förskjutning av aktiveringstidpunkten.
Den redovisade nedskrivningen om 15,1 MSEK avser del av Stockholm Vatten Avfall AB:s
sopsugsanläggning vid Strömkajen.
Finansnetto uppgår 2014 till 188,3 MSEK vilket är 7,7 MSEK lägre än budget och beror på
lägre räntor under året än vad som antogs i budget.
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Investeringar
MSEK

2014
Budget

2014
Utfall

Vattenverk
Ledningsnät - befintligt nät
Ledningsnät - exploateringsområden*
Avloppsreningsverk

75
306
272
66

100
239
277
49

9

15

14

27

Summa exkl SFA

742

707

SFA

155

-

Avfallsverksamheten
Övriga investeringar

Summa inkl SFA

897
*Bruttoinvestering 438 MSEK – ersättning 166 MSEK = 272 MSEK

692

Till detta kommer följande avtalade övertaganden:
• Inkråm Avfall (Trafikkontoret) – 127 MSEK
• Sopsug Strömskajen (Stockholms Hamnar AB) – 54 MSEK
• Dagvattenanläggning (Trafikkontoret) – 32 MSEK
• Biogasanläggningar (Fordonsgas Stockholm AB) – 160 MSEK
Investeringsutfall 2014, exklusive SFA, överskrider budget med 35 MSEK och detta är
framför allt en effekt av förskjutningar från tidigare år.
Investeringsbudgeten är en rambudget för totalt planerade investeringar under räkenskapsåret
och omfattar ett stort antal projekt i olika stadier – planerade, under förstudie eller
projektering och påbörjade. Därav följer att förändringar kommer att ske mellan budget och
slutligt årsutfall, både vad gäller vilka investeringsprojekt som genomförs och utgiften för
respektive projekt.
•

Stockholm Vatten Avfall AB driver ett projekt för att etablera en
återbruksanläggning i Vanadisberget som delvis ersätter den tidigare
återvinningscentralen. Fokus i anläggningen kommer att ligga på mottagnings av
farligt avfall från hushållen i Stockholms innerstad samt material till återbruk. Beslut
att genomföra anläggningen fattades i Trafik- och renhållningsnämnden år 2013.
Projektet är i byggfas och anläggningen beräknas tas i drift år 2015. Totalutgift för
anläggningen beräknas till ca 23,5 MSEK varav 9 MSEK upparbetats under år 2014

För information om investeringsverksamheten i Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten
VA AB hänvisas till Verksamhetsrapport för koncernen Stockholm Vatten AB.
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Balansräkning
MSEK
Koncern
SV Holding AB

Koncern
SV Holding AB

Utfall 2014

Budget 2014

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

8 958
553

8 011
350

Summa tillgångar

9 511

8 361

Eget kapital
Minoritetens andel
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

254
5
78
1
9 174

255

8 062

Summa eget kapital och skulder

9 511

8 361

Räntebärande skuld

7 695

7 305

2,7

3,0

Soliditet %

45

Balansomslutningen har ökat 1150 MSEK jämfört med budget 2014. Redovisat värde av
anläggningstillgångarna har ökat med 947 MSEK jämfört med budget och förändringen är
hänförlig till överföringen av avfallsverksamheten samt de avtalade övertagandena av
biogasanläggningar, dagvattenanläggningar och sopsug vilka ej var beaktade i budget för
2014.
Till den obeskattade reserven i Stockholm Vatten VA AB har 56,0 MSEK avsatts och
reserven uppgår per 2014-12-31 till 102,6 MSEK. Den obeskattade reserven redovisas i
koncernbalansräkningen som eget kapital (78 %) respektive avsättning för uppskjuten
skatteskuld (22 %).

Antal anställda
Medeltalet årsarbeten redovisade i enlighet med Bokföringsnämndes allmänna råd 2006:11
(totalt arbetade timmar, semester, sjukfrånvaro och annan frånvaro omräknat till årsarbeten)
uppgår till 446.
I budgeten för 2014, där Stockholm Vatten Avfall AB ej beaktades, beräknades medeltalet
årsarbeten (totalt arbetad tid enligt ovan, exklusive långtidsfrånvaro, omräknat till årsarbeten)
till 417.

SLUT

ÅRSREDOVISNING
och

KONCERNREDOVISNING
2014-01-01--2014-12-31
för

Stockholm Vatten Holding AB
556969-3111

Årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar:
Förvaltningsberättelse
Koncernens resultaträkning
Koncernens balansräkning
Koncernens rapport över förändring i eget kapital
Koncernens kassaflödesanalys
Moderföretagets resultaträkning
Moderföretagets balansräkning
Moderföretagets rapport över förändring i eget kapital
Moderföretagets kassaflödesanalys
Noter

Sida
2
8
9
11
12
13
14
15
16
17
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Stockholm Vatten Holding AB
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ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING
FÖR STOCKHOLM VATTEN HOLDING AB
Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm Vatten Holding AB avger härmed årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetens art och inriktning
I Stockholm Vatten Holding AB bedrivs ingen verksamhet. Företaget är moderföretag till dotterkoncernen
Stockholm Vatten AB, med dotterföretaget Stockholm Vatten VA AB, och dotterföretaget Stockholm Vatten Avfall
AB.
I Stockholm Vatten AB är koncernens administrativa funktioner samlade och där bedrivs också den VA-relaterade
utvecklingsverksamheten liksom försäljning till grannkommunerna och genomförandet av de särskilda
kontrollprogrammen för Mälaren, Saltsjön och innerskärgården.
Stockholm Vatten VA AB svarar för vattenförsörjning och tar hand om avloppsvatten i Stockholm och Huddinge.
Bolaget äger och sköter ledningsnäten för vatten och avlopp i Stockholm och Huddinge. I verksamheten ingår
även vattenvård och sjörestaurering inom Stockholm och Huddinge och i samarbete med andra berörda
kommuner. Bolaget levererar dricksvatten till tio grannkommuner och tar emot avloppsvatten från sex kommuner.
Stockholm Vatten Avfall AB ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken och andra författningar åligger staden
i fråga om avfallshantering. Uppgifterna omfattar upphandling, uppföljning, utveckling och kontroll av insamling,
transport och behandling av hushållsavfall, grovavfall från återvinningscentraler (ÅVC) samt miljöfarligt avfall från
ÅVC, stationära och mobila miljöstationer respektive andra mottagningspunkter.
Samtliga företag har sitt säte i Stockholm.

Ägarförhållanden
Stockholm Vatten Holding AB ägs till 100% av Stockholms Stadshus AB, org.nr 556415-1727.
Under 2014 förvärvade det nybildade bolaget Stockholm Vatten Holding AB aktierna i Stockholm Vatten AB från
den tidigare ägaren Stockholms Stadshus AB. Därmed äger Stockholm Vatten Holding AB 98% av aktierna i
Stockholm Vatten AB. Huddinge kommun äger 2% av aktierna i Stockholm Vatten AB.
Stockholm Vatten VA AB ägs till 100% av Stockholm Vatten AB och detta ägarförhållande har inte ändrats.
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Stockholm Vatten Holding AB
556969-3111
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamheten i Stockholm Vatten Avfall AB överfördes per 1 juli 2014 till företaget från Stockholms stads
trafikkontor. Stockholm Vatten Avfall AB ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken och andra författningar
åligger staden i fråga om avfallshantering. Uppgifterna omfattar upphandling, uppföljning, utveckling och kontroll
av insamling, transport och behandling av hushållsavfall, grovavfall från återvinningscentraler (ÅVC) samt
miljöfarligt avfall från ÅVC, stationära och mobila miljöstationer respektive andra mottagningspunkter.
Stockholm Vatten Avfall AB upphandlar grovavfallsentreprenörer, upprätta renhållningsordning med avfallsplan
och föreskrifter samt beräknar och upprättar taxa vilken beslutas av Stockholms kommunfullmäktige. Företaget
representerar staden i kontakt med materialbolagen för återvinningsstationer och övergripande
producentansvarsfrågor samt deltar i miljö-, utvecklings- och utredningsarbete inom avfallsområdet. Företaget har
samordningsansvar för statistiksammanställningar avseende hushållsavfall.
I maj 2014 beslutade Stockholms kommunfullmäktige om genomförandet av projekt Stockholms framtida
avloppsrening. Beslutet innebär en nedläggning av Bromma reningsverk genom att avloppsvattnet från Bromma
och den del av Stockholm som är ansluten till SYVAB leds till Henriksdal, samt att Henriksdals reningsverk utöver
anpassningen till ökade flöden, byggs om för att klara högre reningsgrad än i dag med hjälp av s.k.
biomembranteknik. Beräknad investeringsutgift uppgår till 5,9 miljarder kronor och anläggningarna beräknas tas i
drift 2019.
Anläggningar för uppgradering av rötgas till biogas för fordonsbränsle har förvärvats av Stockholm Vatten VA AB
under året och avtal har tecknats med extern operatör avseende hyra och drift av biogasanläggningen. Genom
förvärvet har bolaget säkerställt utökad kontroll över biogasproduktionen i Stockholm.
Stockholm Vatten VA AB har förvärvat samtliga dagvattenanläggningar från stadens trafikkontor och
exploateringskontor. Detta innebär, förutom samordningsfördelar gällande drift och underhåll, att Stockholm får
endast en huvudman för VA-frågor då ägandet av anläggning också medför huvudmannaskap.
Sommaren 2014 inträffade ett flertal skyfall vilket medförde källaröversvämningar och andra skador för vilket
bolaget har skadeståndsansvar. Kostnaden för skadestånd har ökat väsentligt jämfört med tidigare år och riskerar
att öka ytterligare de kommande åren beroende på nya villkor i bolagets försäkringsvillkor.
I januari 2014 avkunnade VA-nämnden dom i tvisten mellan Stockholm Vatten VA AB och Trafikverket angående
kostnaden för omhändertagande av trafikdagvatten. Domen innebar att Stockholm Vatten VA AB har rätt att
debitera väghållaren för avledning av dagvatten, dock inte för rening av vattnet. Bolagets tillämpade,
differentierade taxa godkändes således inte. Domen har överklagats till Hovrätten och ärendet beräknas avgöras i
mars 2015. I avvaktan på slutlig dom i målet har Stockholm Vatten VA AB reserverat för skillnaden mellan
fastställd taxa för trafikdagvatten och VA-nämndens dom för samtliga väghållares avgifter. Under 2014 har
överenskommelse träffats med en väghållare innebärande att fastställd taxa accepteras. Därmed kan en del av
2013 års avsättning, 50 Mkr, återföras.
Nya redovisningsprinciper
Detta är Stockholm Vatten Holding AB:s första årsredovisning och koncernårsredovisning upprättad enligt BFNAR
2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning ("K3"). Se not 22 för ytterligare information.
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Utveckling av verksamhet, ställning och resultat (koncernen)
(Mkr)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (1)
Medelantal anställda

2014(2)

2013(2)

2012(2)

2011(2)

2010(2)

1 575
205
16
9 511
2,7%
446

1 255
144
-43
8 249
2,5%
397

1 293
233
42
7 810
3,0%
401

1 127
165
-41
7 409
2,0%
404

1 131
191
25
7 066
4,0%
419

(1)

Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatteskuld.
(2)

Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").
Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. Omräkning av tidigare år har ej skett. Tidigare tillämpade företaget
Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens anvisningar för stora bolag samt Redovisningsrådets rekommendationer RR1
Koncernredovisning, RR5 Redovisning av byte av redovisningsprinciper, RR11 Intäkter, RR15 Immateriella tillgångar och RR17
Nedskrivningar.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
29 januari 2015 meddelade Stockholms Stadhus AB att ny verkställande direktör för
Stockholm Vatten Holding AB, Stockholm Vatten AB, Stockholm Vatten VA AB och Stockholm Vatten Avfall AB
har utsetts. Tillträdesdag är 1 april 2015.
Förväntad framtida utveckling
Den framtida utvecklingen för företagen inom koncernen Stockholm Vatten Holding AB är nära knuten till
Stockholms stads utveckling. En växande stad medför ökade krav på verksamheten för att säkerställa
vattenförsörjning, omhändertagande av avlopp och avfallshantering med god kvalitet och med så liten
miljöpåverkan som möjligt.
Verksamheten är till sin art mycket långsiktig och vid planeringen av den framtida verksamheten beaktas både den
förväntad utveckling i staden och förväntade skärpta miljökrav.
Forskning och utveckling
Företagen i koncernen Stockholm Vatten Holding AB deltar i miljö-, utvecklings- och utredningsprojekt inom
områden med anknytning till vatten-, avlopp- och avfallsområdet men bedriver ingen egen forskningsverksamhet.

Finansiella instrument
I Stockholms stad samordnar och ansvarar Finansavdelningen för all upplåning för Stockholms stad och
koncernen Stockholms Stadshus AB inom kommunkoncernen.
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Personal
Under 2014 har Stockholm Vatten inom ramen för likabehandlingsarbetet tagit emot två praktikanter genom
organisationen Open eyes och tillsvidareanställt en praktikant som kom via samma organisation föregående år. En
medveten bemanningsstrategi i en under året genomförd omorganisation har resulterat i att ledningsgruppen nu
har en jämnare könsfördelning och en större spridning i åldrar.
Det övergripande resultatet av medarbetarenkäten (AMI) ligger kvar på samma nivå som föregående år. Som
nästa steg i det fortsatta förbättringsarbetet har en särskild enkät för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön
tagits fram och testats i en pilotomgång och under 2015 kommer kartläggningen att genomföras i hela bolaget.
En ny personalpolicy har implementerats under året och ett nytt lokalt kollektivavtal om flextid har slutits. En modell
för strategisk kompetensförsörjning har tagits fram och skall implementeras under 2015, likaså en strategi för det
hälsofrämjande arbetet.

Miljö
Stockholm Vatten VA AB:s omhändertagande av avloppsvatten från Stockholm, Huddinge och ett antal
grannkommuner skyddar skärgården, sjöar och vattendrag i området från övergödning och föroreningar. Under
2014 blev reningsresultaten mycket bra - 8,6 mg kväve/l och 0,14 mg fosfor/l renat avloppsvatten. Vi har goda
marginaler till villkoren – 10 mg kväve/l och 0,3 mg fosfor/l i det renade avloppsvattnet.
Stockholm Vatten VA AB har en energikrävande verksamhet – över 130 GWh används per år och merparten av
detta används för att driva pumpar i verk och ledningsnät. Vi arbetar för att hålla nere elanvändningen och köper
enbart in grön el från Fortum. I reningsverken produceras biogas, som i första hand uppgraderas till fordonbränsle,
men som också täcker en del av el- och värmebehovet i reningsverken. Spillvärme från avloppsvattnet
återanvänds till fjärrvärme. Stockholm Vattens fordonspark består nästan uteslutande av biogasbilar som körs till
över 90% på gas.
I Stockholm Vatten Avfall AB:s uppdrag ingår att öka insamlandet av matavfall. Under 2014 har antalet
matavfallskunder med ökat med:
• 24% på villakunder till 9 750 stycken (målet 2014 var 9 000 stycken)
• 29% på flerbostadsfastigheter till 1 137 stycken (målet 2014 var 1 036 stycken)
• 8% på restauranger till 1 045 stycken (målet för 2014 var 980 stycken)
Målet för mängd insamlat matavfall var för året satt till 13% av den totala mängden tillgängligt matavfall, vilket
motsvarar 12 500 ton. Resultatet, 12,5% och 12 011 ton, innebär att målet inte uppnåddes fullt ut.
I Stockholm är det 9,8% av hushållen som samlar in matavfallet och för stadens verksamheter är andelen 36,7%.
Andelen matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling uppgår till 12,5%
Den totala mängden hushållsavfall som lämnats in för förbränning uppgår till 231.000 ton.
Upphandlingsverksamheten är omfattande vilket ger möjlighet att ställa miljökrav vid upphandling av
entreprenader, material och tjänster. Målsättningen är att alltid ställa miljökrav vid upphandlingar där det finns
möjlighet och är relevant. Under 2014 uppnåddes detta mål.
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Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Stockholm Vatten VA AB:s verksamhet är beroende av den tillståndspliktiga verksamhet som bedrivs i
anläggningar och de tillstånd som begränsar uttag och reglering av råvatten.
Bolagets miljöpåverkan omfattar vattenmiljön i Stockholmsområdet, Mälaren och skärgården. Hantering av
avloppsslam med fokus på fosforåtervinning är en nyckelfråga.
Miljöförvaltningarna i Botkyrka, Ekerö, Stockholm och Huddinge är tillsynsmyndigheter för respektive anläggning
och Länsstyrelsen för recipienten, det vill säga de vattenområden där utsläpp av renat avlopp sker.
Vatten
Stockholm Vatten VA AB:s verksamheter vid vattenverken vid Norsborg och Lovö är från och med 2002
anmälningspliktiga till miljöförvaltningarna i Botkyrka- respektive Ekerö kommun.
Bolagets uttag av råvatten ur och reglering av Mälaren och Bornsjön är fastställda i vattendomar. De bestämmer
vilka mängder som får tas ut vid respektive vattenverk och hur intagsledningar med mera skall vara anlagda.
Avloppsrening
Stockholm Vatten VA AB har ett samlat tillstånd i dom från Miljödomstolen år 2000 ”till utsläppande av
avloppsvatten i Saltsjön från tätbebyggelse, som är ansluten till Henriksdals, Bromma och Louddens
avloppsreningsverk”. Tillståndet som gäller tills vidare anger tillåtna mängder och halter och avser även vissa
utsläpp till luft samt buller. Stockholm Vatten VA AB skall genom aktiva insatser gentemot industrier och samhället
i övrigt verka för att tillförseln av ämnen som kan skada reningsprocesserna i avloppsreningsverken eller negativt
påverka slamkvaliteten eller recipienten kontinuerligt minskas.
Stockholm Vatten VA AB har tillstånd från Länsstyrelsen för ett mellanlager för avvattnat avloppsslam. Det är
beläget i Valsta, Haninge kommun. Miljöförvaltningen i Haninge kommun är tillsynsmyndighet. Tillståndet avser
lagrade mängder och anger att lakvatten skall tas omhand för rening. Tillståndet gäller tills vidare.
Riksdagen fastställde i oktober 2005 ett miljömål vad gäller återföring av slam innebärande att senast år 2015 ska
minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till
åkermark. Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete att minska oönskade ämnen vid källan är nu allt slam
som produceras på reningsverken vid Henriksdal och Bromma certifierat för jordbruksanvändning. Sedan våren
2010 används slammet från Bromma på åkermark i Mälardalen och över 100 ton fosfor återförs därmed till
jordbruket.
Förutom tillstånd kopplade till genomförande av planerade åtgärder för Stockholms framtida avloppsrening ska
inga övriga väsentliga nu gällande tillstånd förnyas under det kommande räkenskapsåret.
Under 2012 lämnade Miljöförvaltningen en anmälan mot Stockholm Vatten till åklagarmyndigheten avseende
överskridande av gränsvärdet för forfor i renat avloppsvatten. Överskridandet avsåg medelvärde under andra
kvartalet 2012 och föranleddes av de höga flödena till reningsverken i samband med mycket kraftiga regn. Något
besked i ärendet har ännu inte avgivits. Under 2014 har inga gränsvärden för renat avloppsvatten överskridits.
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Inom Stockholm Vatten Avfall AB bedriver enheten för återvinningscentraler och farligt avfall verksamhet som är
tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Enheten har fem tillståndspliktiga återvinningscentraler:
Bromma, Lövsta, Sätra, Vantör och Östberga. Återvinningscentral Trädgård är anmälningspliktig. 15 miljöstationer
för farligt avfall, placerade runt om i staden främst i anslutning till bensinstationer är anmälningspliktiga liksom sju
"Samlaren" för ljuskällor, batterier och småelektroniksamt ett tiotal insamlingspunkter för farligt avfall i färgbutiker
runt om i staden. Samtliga nämnda insamlingspunkter ingår i stadens system för insamling av farligt avfall och/eller
grovavfall.

Förslag till vinstdisposition (kronor)

Balanserat resultat
Årets resultat

122 502 001
0
122 502 001

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras

122 502 001
122 502 001

Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals
svenska kronor där ej annat anges.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Not

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

1 574 511
80 476

1 255 421
55 196

1 654 987

1 310 617

-181 761
-650 358
-340 431

-174 964
-441 894
-301 359

-277 812

-248 646

187

-55

431
205 243

63
143 762

379
-189 323

295
-186 813

16 299

-42 756

2 655

9 763

ÅRETS RESULTAT

18 954

-32 993

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse

18 072
882

-32 993
0

(Tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Realisationsresultat vid avyttring av immateriella och materiella
anläggningstillgångar

3,4

5
6

Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

7
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
(Tkr)

Not

2014-12-31

2013-12-31

64 172

60 892

64 172

60 892

1 401 838
547 153
5 163 738
39 197
1 606 195

1 152 724
514 991
5 110 626
34 750
798 679

8 758 121

7 611 770

3 639
131 988

3 207
120 348

135 627

123 555

8 957 920

7 796 217

26 525

28 162

26 525

28 162

313 521
34 997
20 332
45 860
111 985

228 469
64 664
15 149
1 066
106 131

526 695

415 479

5

9 606

553 225

453 247

9 511 145

8 249 464

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för datorprogram och liknande arbeten

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark och markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Uppskjuten skattefordan

8

13
9
10
11
12
14

16
17

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

18
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KONCERNBALANSRÄKNING
(Tkr)

Not

2014-12-31

2013-12-31

Eget kapital
Aktiekapital (1.000 aktier)
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

100
122 402
131 174

100
122 402
87 235

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

253 676

209 737

5 002

0

258 678

209 737

49 088
2 033
3 834
22 572

91 551
1 773
5 116
10 246

77 527

108 686

0
902

14 818
341

902

15 159

7 695 016
267 776
568 434
1 733
24 405
616 674

6 819 813
118 195
381 641
449
4 535
591 249

9 174 038

7 915 882

9 511 145

8 249 464

25

25

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Minoritetsintresse
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för tvist
Avsättning för pension
Övriga avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Finansiella skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19
19
19
18

20
13

21

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

100

122 402

0
100

0
122 402

Ingående balans per 1 januari 2013
Årets resultat
Utdelning till ägare
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2013

Annat eget
kapital
inklusive
årets
resultat
123 375
-32 993
-3 147
-3 147
87 235

Summa eget
kapital hänförligt
till moderföretagets Minoritetsaktieägare
intresse
245 877
-32 993
-3 147
-3 147
209 737

Summa
eget
kapital

0
0
0
0
0

245 877
-32 993
-3 147
-3 147
209 737

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Annat eget
Summa eget
kapital kapital hänförligt
Övrigt
inklusive
till modertillskjutet
årets
företagets MinoritetsAktiekapital
kapital
resultat
aktieägare
intresse

Summa
eget
kapital

Aktiekapital 1.000 aktier á kvotvärde 100 kronor.

Ingående balans per 1 januari 2014
Årets resultat
Förändrad ägarandel i dotterföretag
Utdelning till ägare
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2014

Aktiekapital 1.000 aktier á kvotvärde 100 kronor.

100

122 402

0
100

0
122 402

87 235
18 072
29 551
-3 684
25 867
131 174

209 737
18 072
29 551
-3 684
25 867
253 676

0
882
4 045
75
4 120
5 002

209 737
18 954
33 596
-3 609
29 987
258 678
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KONCERNENS
KASSAFLÖDESANALYS
(Tkr)

Not

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Förändring avsättningar
Realisationsresultat
Andel i intressebolags resultat
Minoritetens andel
Betald inkomstskatt

16 299

-42 756

277 812
-43 485
-187
-432
5 002
-558

248 646
93 303
-55
-63
0
-963

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

254 451

298 112

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

1 637
-106 033
1 256 872

-1 533
-44 486
399 055

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 406 927

651 148

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

-17 135
-1 410 121
0

-1 389
-644 814
1 784

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 427 256

-644 419

28 594
561
-14 818
-3 609

0
0
-209
-3 148

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

10 728

-3 357

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

-9 601
9 606

3 372
6 234

5

9 606

Finansieringsverksamheten
Förändring ägarandel
Upptagna lån
Amortering av lån
Utbetald utdelning

Likvida medel vid årets slut
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MODERFÖRETAGETS
RESULTATRÄKNING
(Tkr)

Not

2014-04-22
2014-12-31

Rörelsens intäkter

0

Rörelsens kostnader

0
0

Rörelseresultat

0

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter från koncernföretag
Räntekostnader till koncernföretaf

0
95 785
-95 785

Resultat efter finansiella poster

0

ÅRETS RESULTAT

0
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MODERFÖRETAGETS
BALANSRÄKNING

Not

2014-12-31

15

122 502

(Tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

122 502
Summa anläggningstillgångar

122 502

SUMMA TILLGÅNGAR

122 502

MODERFÖRETAGETS
BALANSRÄKNING

Not

2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1.000 aktier)

100
100

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

122 402
122 402

Summa eget kapital

122 502

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

122 502

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

15 (34)

Stockholm Vatten Holding AB
556969-3111

MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)
Fritt eget kapital
Aktiekapital

Uppskrivnings Reservfond
fond

Överkursfond

Fond för
verkligt
värde

Balanserad
vinst eller
förlust

Årets
resultat

Summa
eget
kapital

Ingående balans per 1 januari 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

Summa värdeförändringar

0

0

0

0

0

0

0

0

Transaktioner med ägare:
Aktiekapital

100

100

Aktieägartillskott

122 402

Summa transaktioner med aktieägare

100

0

0

0

0

122 402

0 122 502

Utgående balans per 31 december 2014

100

0

0

0

0

122 402

0 122 502

Aktiekapital1.000 aktier á kvotvärde 100 kronor.
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MODERFÖRETAGETS
KASSAFLÖDESANALYS
(Tkr)

Not

2014-04-22
2014-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

0

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag

-122 402

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-122 402

Finansieringsverksamheten
Erhållet aktieägartillskott

122 402

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

122 402

Årets kassaflöde

0
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NOTER
Not 1 Allmän information
Stockholm Vatten Holding AB med organisationsnummer 556969-3111 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i
Stockholm. Företaget och dess dotterföretag ("koncernens") verksamhet omfattar främst vatten och avloppstjänster i
enlighet med lagen om allmänna vattentjänster och avfallshantering i enlighet med bland annat Miljöbalken.
Moderföretag i den största koncernen som Stockholm Vatten Holding AB är dotterföretag till är Stockholms Stadshus AB,
org.nr. 556415-1727, med säte i Stockholm.
Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").
K3 tillämpas för första gången
Detta är första året företaget tillämpar K3 och övergångsdatum till K3 har fastställts till den 1 januari 2013. Företaget
tillämpade tidigare Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens anvisningar för stora bolag samt Redovisningsrådets
rekommendationer RR1 Koncernredovisning, RR5 Redovisning av byte av redovisningsprinciper, RR11 Intäkter, RR15
Immateriella tillgångar och RR17 Nedskrivningar.
Vid övergången till K3 har bestämmelserna i kapitel 35 Första gången detta allmänna råd tillämpas, tillämpats vilka kräver
att företag tillämpar K3 retroaktivt. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2013 är omräknade enligt K3. Det finns
emellertid ett antal frivilliga och obligatoriska undantag från denna generella regel, vilka syftar till att underlätta
övergången till K3. En beskrivning av hur företaget tillämpat dessa undantag, inklusive en beskrivning av hur koncernens
resultat och finansiella ställning påverkades av övergången till K3 samt en sammanfattning av de förändringar som gjorts
av redovisningsprinciperna presenteras i not 23.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Stockholm Vatten Holding AB och de företag över vilka moderföretaget
direkt eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett
annat företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett
bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav av finansiella instrument som är potentiellt röstberättigade
och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till
om företaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då
moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50% av rösterna.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med
den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Se avsnitt Rörelseförvärv
nedan för redovisning av förvärv och avyttring av dotterföretag.
Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna
transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har
eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.
Minoritetsintresse
Koncernens resultat och komponenter i eget kapital är hänförligt till moderföretagets ägare och minoritetsintresse.
Minoritetsintressen redovisas separat inom eget kapital i koncernbalansräkningen och i direkt anslutning till posten Årets
resultat i koncernresultaträkningen. Om koncernmässigt eget kapital avseende dotterföretaget är negativt, redovisas
minoritetsintresset i dotterföretaget som en fordran på minoriteten, en negativ post inom eget kapital, endast om
minoriteten har en bindande förpliktelse att täcka kapitalunderskottet och har förmåga att fullgöra förpliktelsen.
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Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
Koncernens intäkter består i huvudsak av taxeintäkter avseende vatten, avlopp och avfall. Prissättning för försäljning av
företagets produkter och tjänster som regleras i lagen om allmänna vattentjänster respektive Miljöbalken 27 kap. §5. sker
med hänsyn till självkostnadsprincipen.
Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella
leasingavtal.
Koncernen som leasetagare
Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgångar i koncernens balansräkning till
verkligt värde vid leasingperiodens början eller till nuvärdet av minimileasingavgifterna om detta är lägre. Den skuld som
leasetagaren har gentemot leasegivaren redovisas i balansräkningen under rubrikerna Övriga långfristiga skulder
respektive Övriga kortfristiga skulder. Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering av skulden. Räntan
fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats på
den under respektive period redovisade skulden. Räntekostnader redovisas direkt i resultaträkningen om de inte är direkt
hänförliga till anskaffning av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd
användning eller försäljning, och aktiveringsprincipen tillämpas.
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt
sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.
Låneutgifter
Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som tar
betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljs inräknas i tillgångens anskaffningsvärde tills den tidpunkt
då tillgången är färdigställd för dess avsedda användning eller försäljning. Övriga låneutgifter redovisas i
resultaträkningen i den period de uppkommer.
Riksdagen beslutade i slutet av år 2012 om ytterligare begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor. Därefter har
Skatteverket kommit ut med skriftliga ställningstaganden där verket tydliggör sina bedömningar av hur begränsningarna
ska tolkas. Stockholms stad för mot bakgrund av de nya reglerna sedan år 2013 en dialog med Skatteverket om huruvida
rätt till avdrag föreligger för räntekostnader på lån från Stockholms stad. I boksluten för 2013 och 2014 har
räntekostnaderna till fullo bedömts vara avdragsgilla.
Offentliga bidrag
Inkomster från offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen
utförs och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget och
inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget
fått.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med
intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner.
Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen
förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas
vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.
Förmånsbestämda planer
Vid förmånsbestämda pensionsplaner står företaget i allt väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer att kosta mer
än förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna. Företaget redovisar
förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3:s förenklingsregler. De förmånsbestämda planer som finns innebär
att pensionspremier betalas till St Erik Livförsäkring. Dessa redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner.
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Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas
enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning
det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och
skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom i
de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den
temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte längre
är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den
uppskjutna skattefordran.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas
baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma
myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital. Vid
aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten i
förvärvskalkylen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i
skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av plats där
den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt
att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffningsvärdet
för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande
utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas
tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat
med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång
har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning
påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder
uppskattas i koncernen till:
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Byggnader:
Stomme
Tak
Fasad
Fönster
Bassäng
Rötkammare
Tunnel
Byggnadsinventarier
Ventilation och styr
El
Hissar
Markanläggning
Ledningsnät
Maskiner och andra tekniska anläggningar:
Immateriella tillgångar
Datautrustning
Fordon
Personbilar
Inventarier
Verktyg

100 år
40 år
40 år
50 år
100 år
25 år
100 år
30 år
50 år
40 år
20 år
50 år
10-30 år
5-10 år
5 år
3-5 år
3 år
5 år
5 år

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs mark inte av.
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring,
eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Immateriella tillgångar
Anskaffning genom separata förvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade
nyttjandeperiod. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att dessa
har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av eventuella ändringar i uppskattningar
och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas.
Borttagande från balansräkningen
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte några framtida
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust som
uppkommer när en immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt
erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i
resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar exklusive goodwill
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella
tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet,
beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt
att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen återvinningsvärdet för den kassagenererande
enhet till vilken tillgången hör.
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Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt
värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan
kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana
kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida
kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars
tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har koncernen använt
budget för de kommande fem åren.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade
värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En
nedskrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.
Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet
återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens)
redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som
skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En
återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet
beräknas genom tillämpning av först-in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter avdrag
för beräknade kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen.
Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för
värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för
förvärvet.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad
händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.
En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa uppskattningen av det belopp som
krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade
med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för att reglera
förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa utbetalningar.
Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska
gottgörelsen särredovisas som en tillgång i koncernbalansräkningen när det är så gott som säkert att den kommer att
erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.
Förlustkontrakt
En avsättning för förlustkontrakt redovisas då de oundvikliga utgifterna för att uppfylla kontraktet överstiger de förväntade
ekonomiska fördelarna.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret.
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- och utbetalningar.
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Redovisningsprinciper för moderföretaget
Övergång till K3
Detta är Stockholm Vatten Holding AB:s första verksamhetsår.
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att få
utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer.

23 (34)

Stockholm Vatten Holding AB
556969-3111

Not 3 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen
2014

Nettoomsättning per verksamhetsgren
Vatten- och avloppsavgifter
Taxeintäkter avfallsverksamheten
Övriga intäkter
Summa

1 044 148
244 205
244 237
1 574 511

2013
1 042 138
174 486
1 255 421

Not 4 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern
Koncernen
2014
Inköp
Försäljning

2,7%
14,2%

2013
4,7%
14,1%

Not 5 Upplysning om ersättning till revisorn
Koncernen
2014
Ernst & Young AB
revisionsuppdrag
Summa

600
600

2013
315
315

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av
årsredovisningen och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt
arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.
Not 6 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
Medeltalet anställda
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor
och män uppgår till
Kvinnor
Män
Totalt
Medeltalet anställda per verksamhetsort
Stockholm
Botkyrka
Ekerö
Huddinge
Totalt

2014

2013

125
321
446

96
301
397

343
44
20
39
446

297
38
21
41
397

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Fördelning ledande befattningshavare per
Styrelse:
Kvinnor
Män
Totalt

4
5
9

3
7
10

4
5
9

0
0
0

Företagets ledning inkl VD:
Kvinnor
Män

6
7

5
7

6
7

0
0

13

12

13

0

Totalt
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Löner, andra ersättningar m m
Dotterföretag
Totalt i koncernen

Löner och andra ersättningar
fördelade mellan styrelseledamöter och anställda
Dotterföretag
Totalt i koncernen

2014
Soc kostn
Löner och
(varav
andra
pensionsersättningar
kostnader)
210 249
115 053
(43 330)
210 249
115 053
(43 330)

2013
Soc kostn
Löner och
(varav
andra
pensionsersättningar
kostnader)
184 398
107 553
(41 406)
184 398
107 553
(41 406)

2014
Styrelse och
VD (varav
tantiem
Övriga
och dylikt)
anställda
2 676
207 573
2 676
207 573

2013
Styrelse och
VD (varav
tantiem
Övriga
och dylikt)
anställda
3 129
181 269
3 129
181 269

Pensioner
Av koncernens pensionskostnader avser 184 Tkr (448 Tkr) gruppen styrelse och VD. Koncernens utestående
pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 2.023 Tkr (1.773 Tkr).
Avtal om avgångsvederlag
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från
företagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 24 månadslöner med avdrag för den lön som utbetalas under
uppsägningstiden.
Not 7 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

Koncernen
2014
14 980
-12 325
2 655

2013
-1 148
10 911
9 763

Koncernen
2014
16 299

2013
-42 756

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Justering för skatteeffekt av avsättning till obeskattad
reserv
Summa
Justeringar som redovisats innevarande år avseende
tidigare års aktuella skatt
Årets redovisade skattekostnad

-3 586
15 633
-21 717

9 406
-21 804
20 761

12 325
2 655

0
8 363

0

1 400

2 655

9 763
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Not 8 Balanserade utgifter för datorprogram och liknande arbeten
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Övriga investeringar
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

134 802
17 135
0
151 937

133 559
1 389
-146
134 802

Ingående avskrivningar
Avyttringar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar

-63 290
0
-13 855
-77 145

-47 526
146
-15 910
-63 290

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående planenligt restvärde

-10 620
-10 620
64 172

-10 620
-10 620
60 892

Not 9 Byggnader
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående planenligt restvärde

2 199 938
295 871
-19 679
-3 632
2 472 498

2 111 367
90 969
-2 398
0
2 199 938

-1 042 107
19 679
464
-43 589
-1 065 553

-1 006 146
2 611
-1 940
-36 632
-1 042 107

-5 107
-5 107
1 401 838

-5 107
-5 107
1 152 724

Not 10 Mark och markanläggningar

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
540 202
536 175
39 283
4 027
579 485
540 202
-25 211
-22 493
0
-16
-7 121
-2 702
-32 332
-25 211
547 153
514 991
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Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

7 809 442
240 199
-16 365
3 605
8 036 881

7 588 225
227 445
-6 228
0
7 809 442

-2 698 816
13 420
-437
-187 310
-2 873 143
5 163 738

-2 522 022
5 477
-3 545
-178 726
-2 698 816
5 110 626

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

92 324
17 851
-6 855
27
103 347

82 804
9 603
-197
114
92 324

Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

-57 574
6 024
21
-12 621
-64 150
39 197

-47 154
197
-116
-10 501
-57 574
34 750

I balansposten ingår leasingobjekt som innehas enligt finansiella leasingavtal med följande redovisade värden:

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
524
524
743
0
1 267
524
-210
-207
-417

-105
-105
-210

107

314

Avskrivning av finansiella leasingavtal sker över leasingperioden, normalt 3 år. För mer upplysningar avseende leasingavtal,
se not 13 Leasingavtal.
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Not 13 Leasingavtal
Finansiella leasingavtal - leasetagare
Koncernen har ingått finansiella leasingavtal avseende leasing av fordron. Leasingavtalen är ej uppsägningsbara och
leasingperioderna är 3 år. Årets kostnadsförda avgifter uppgår i koncernen till 202 Tkr (105 Tkr) och i moderföretaget till 0 Tkr
(0 Tkr). Vid leasingperiodens slut har koncernen möjlighet att förvärva de leasade tillgångarna enligt de villkor som
framkommer i leasingavtalen. Det finns inga restriktioner i de gällande avtalen, dock kan tillgångarna inte vidareuthyras under
leasingperioden. Nedan tydliggörs förfallotidpunkterna för den finansiella leasingskulden:

Förfallotidpunkt:
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa

Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
226
94
547
194
129
53
902
341

Upplysningar om redovisade värden avseende materiella anläggningstillgångar vilka innehas genom finansiella leasingavtal
finns i not 12.
Not 14 Pågående nyanläggningar

Ingående redovisat värde
Investeringar
Aktivering
Nedskrivning
Utgående redovisat värde

Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
798 679
487 970
1 435 255
628 561
-612 689
-317 852
-15 050
1 606 195
798 679

Not 15 Andelar i koncernföretag
Moderföretaget
2014-12-31
2013-12-31
122 402
0
100
0
122 502
0
122 502
0

Förvärv av Stockholm Vatten AB
Förvärv av Stockholm Vatten Avfall AB
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Bokfört värde
Företagets
namn
Stockholm Vatten AB
Stockholm Vatten Avfall AB
Summa
Företagets namn
Stockholm Vatten AB
Stockholm Vatten Avfall AB

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

98%
100%

98%
100%

980
1 000

Org.nr

Säte

556210-6855
556969-3087

Stockholm
Stockholm

2014-12-31
122 402
100
122 502
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Not 16 Andelar i intresseföretag
Koncernen
Företagets
namn
SYVAB
Summa

Bokfört värde
Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

33%

0

40

Företagets namn
SYVAB

Org.nr

Säte

556050-5728

Stockholm

2014-12-31

2013-12-31

3 639
3 639

3 207
3 207

Resultatandel 1)
2014
2013
431
431

63
63

Summa

Not 17 Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
Uppskjuten skattefordran
Outnyttjade underskottsavdrag
Pensionsavsättning
Summa uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skatteskuld
Överavskrivningar
Summa uppskjuten skatteskuld

131 652
336
131 988

120 012
336
120 348

22 572
22 572

10 246
10 246

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 22% (22%).
Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
Upplupna VA-avgifter
Upplupna rågasintäkter
Förutbetalda behandlingsavgifter
Upplupna avfallsintäkter
Övriga poster
Summa

26 257
3 172
1 038
25 313
56 205
111 985

21 253
6 840
13 714
0
64 324
106 131

Avsättning
för tvist

Avsättning
för pension

Övrig
avsättning

91 551
7 556
0
-50 019
49 088

1 773
260
0
0
2 033

5 116
3 834
-5 116
0
3 834

0
91 551
0
91 551

1 528
245
0
1 773

5 137
1 487
-1 508
5 116

Not 19 Avsättningar
Koncernen
2014-12-31
Vid årets början
Tillkommande avsättningar
Belopp som tagits i anspråk
Återföring av outnyttjade belopp
Vid årets slut
Vid årets början
Tillkommande avsättningar
Belopp som tagits i anspråk
Vid årets slut

Avsättning för tvist avser tvistig fordran avseende trafikdagvatten. Dom i VA-nämnden januari 2014 är överklagad till
Hovrätten.
Avsättning för pension avser premiebestämd chefspension som tidigare redovisats inom linjen.
Övriga avsättningar avser ännu ej aktuella avtalade avgångspensioner.

98 440
11 650
-5 116
-50 019
54 955
0
6 665
93 283
-1 508
98 440
0
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Not 20 Långfristiga skulder
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än
fem år efter balansdagen:
Skulder till koncernföretag
Finansiell leasingskuld
Summa

0
902
902

14 818
341
15 159

Koncernens utnyttjade checkräkningskredit uppgår till 7.695.016 Tkr (6.819.813 Tkr) och ingår i posten Finansiella skulder till
koncernföretag. Limit avseende checkräkningskredit uppgår till 8.000.000 Tkr (7.000.000 Tkr).
Moderföretagets utnyttjade checkräkningskredit uppgår till 0 Tkr (0 Tkr). Limit avseende checkräkningskredit uppgår till 0Tkr
(0 Tkr).

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
Förutbetalda anläggningsavgifter och liknande
Upplupna semesterlöner
Förutbetalda VA-avgifter
Upplupna skadestånd
Upplupna entreprenadskostnader
Övriga poster
Summa

445 009
22 759
15 535
22 023
43 854
67 494
616 674

365 605
19 094
30 848
12 466
0
163 236
591 249
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Not 22 Övergång till K3
Stockholm Vatten AB har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens anvisningar för stora
bolag samt Redovisningsrådets rekommendationer RR1 Koncernredovisning, RR5 Redovisning av byte av
redovisningsprinciper, RR11 Intäkter, RR15 Immateriella tillgångar och RR17 Nedskrivningar. Från och med 1
januari 2014 upprättar Stockholm Vatten VA AB sin årsredovisning enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning ("K3").
Övergångsdatum till K3 har fastställts till den 1 januari 2013. Övergången till K3 redovisas i enlighet med kapitel 35
Första gången detta allmänna råd tillämpas . Huvudregeln i K3 kapitel 35 kräver att ett företag tillämpar samtliga
råd retroaktivt vid fastställande av ingångsbalansen. Dock finns vissa tvingande och frivilliga undantag från den
retroaktiva tillämpningen. Stockholm Vatten Holding AB har valt att inte tillämpa några frivilliga undantag.

I följande tabeller presenteras och kvantifieras de av företagsledningen bedömda effekterna vid övergången till K3
för koncernen och för moderföretaget.
Det som främst har påverkat redovisningen är:
- Materiella anläggningstillgångar, se not A nedan
- Leasing, se not B nedan
- Skatteeffekt, se not C nedan
- Pension, se not D nedan
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Koncernens balansräkning
Tidigare
redovisningsprinciper
Not
2012-12-31

Effekt vid
övergång till
K3

75 413
75 413

0
0

75 413
75 413

1 613 797
5 066 203
35 230

0
0
419

1 613 797
5 066 203
35 649

487 970
7 203 200

0
419

487 970
7 203 619

3 144
119 487
122 631
7 401 244

0
336
336
755

3 144
119 823
122 967
7 401 999

26 629
26 629

0
0

26 629
26 629

Kassa och bank

172 923
67 394
20 395
6 312
109 216
376 240
6 234

0
0
0
0
0
0
0

172 923
67 394
20 395
6 312
109 216
376 240
6 234

Summa omsättningstillgångar

409 103

0

409 103

7 810 347

755

7 811 102

100
90 749
156 234
247 083

0
0
-1 206
-1 206

100
90 749
155 028
245 877

247 083

-1 206

245 877

0
25 590
5 137
30 727

1 528
0
0
1 528

1 528
25 590
5 137
32 255

15 027
15 027

433
433

15 460
15 460

6 518 958
176 453
304 678
1 131
21 504
494 786
7 517 510
7 810 347

0
0
0
0
0
0
0
755

6 518 958
176 453
304 678
1 131
21 504
494 786
7 517 510
7 811 102

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserdede utgifter för datorprogram
och liknande arbeten
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och joint ventures
Uppskjuten skattefordran

B

C

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag och joint ventures
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (1000 aktier)
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
B, C
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag och joint ventures
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

B

K3
2013-01-01
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Koncernens resultaträkning januari-december 2013
Tidigare
redovisningsNot
principer

Effekt vid
övergång till
K3

K3

1 255 421
55 196

0
0

1 255 421
55 196

1 310 617

0

1 310 617

B
D

-174 964
-441 999
-301 114

0
105
-350

-174 964
-441 894
-301 464

A

-271 349

22 808

-248 541

63
-55

0

63
-55

121 199

22 563

143 762

295
-186 800

0
-13

295
-186 813

-65 306

22 550

-42 756

14 727

-4 964

9 763

-50 579

17 586

-32 993

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Resultat från andelar i intresseföretag och
joint ventures
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

B

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

C
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Koncernens balansräkning per 31 december 2013
Tidigare
redovisningsprinciper
Not
2013-12-31

Effekt vid
övergång till
K3

60 892
60 892

0
0

60 892
60 892

1 648 445
5 107 118
34 404

19 270
3 508
346

1 667 715
5 110 626
34 750

798 679
7 588 646

0
23 124

798 679
7 611 770

3 207
120 012
123 219

0
336
336

3 207
120 348
123 555

7 772 757

23 460

7 796 217

28 162
28 162

0
0

28 162
28 162

Kassa och bank

228 469
64 664
20 113
1 066
106 131
420 443
9 606

0
0
-4 964
0
0
-4 964
0

228 469
64 664
15 149
1 066
106 130
415 479
9 606

Summa omsättningstillgångar

458 211

-4 964

453 247

8 230 968

18 496

8 249 464

100
39 515
153 741
193 356
193 356

0
82 887
-66 506
16 381
16 381

100
122 402
87 235
209 737
209 737

0
10 246
96 667
106 913

1 773
0
0
1 773

1 773
10 246
96 667
108 686

14 818
14 818

341
341

15 159
15 159

6 819 813
118 195
381 641
449
4 535
591 249
7 915 882

0
0
0
0
0
0
0

6 819 813
118 195
381 641
449
4 535
591 249
7 915 882

8 230 969

18 495

8 249 464

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för datorprogram och
liknande arbeten
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och joint ventures
Uppskjuten skattefordran

A
A
B

C

Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag och joint ventures
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

C

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (1000 aktier)
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
A, B, C
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag och joint ventures
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

B

K3
2013-12-31
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Not A
Kapitel 17 Materiella anläggningstillgångar
Enligt tidigare redovisningsprinciper tillämpades ej komponentavskrivning på materiella anläggningstillgångar. Enligt K3
ska komponentavskrivning tillämpas på betydande komponenter om skillnaden i förbrukning avseende dessa
komponenter är väsentlig. Företaget har anläggningstillgångar där betydande komponenter har kunnat urskiljas, vilket
har medfört minskade avskrivningar. Under 2013 har tillämpningen av komponentavskrivning medfört minskade
avskrivningar med 22.808 TSEK under perioden januari – december.
Not B
Kapitel 20 Leasing
Företaget har sedan januari 2012 ingått ett leasingavtal med extern part, som enligt tidigare regler redovisats som ett
operationellt leasingavtal. Vid övergången till K3 krävs dock att koncernens leasingavtal delas upp som finansiella eller
operationella beroende på kriterierna i kapitel 20. Vid upprättande av ingångsbalansräkningen, finns således avtal som
uppfyller kriterierna att anses vara ett finansiellt leasingavtal. Detta leder till att den ingående balansen justeras med 419
tkr (inventarier, verktyg och installationer) samt att en skuld till leasegivare bokas upp om totalt 433 tkr. Skillnaden om 14
tkr har justerats mot Annat eget kapital inklusive årets resultat. Under år 2013 har detta inneburit en ytterligare
resultateffekt om 92 tkr, vilket justerats mot Annat eget kapital inklusive årets resultat.
Not C
Kapitel 29 Inkomstskatter
Justeringarna av uppskjuten skatt utgörs av de effekter på uppskjuten skatt som uppkommit genom de justeringar som
varit nödvändiga vid övergången till K3. Totalt uppgår justeringarna till 336 tkr per 1 januari 2013 och avser avsättning för
pension, vilket har redovisats mot Annat eget kapital inklusive årets resultat. Under år 2013 har justeringar av aktuell
skattefordran om 4964 tkr krävts avseende minskade avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och avsättning till
pension, vilka redovisats mot skatt på årets resultat.
Not D
Avsättning för premiebestämd chefspension som tidigare redovisats inom linjen samt uppskjuten skatt på densamma.

Stockholm den 5 mars 2015

Jari Visshed
Ordförande

Gösta Lindh
Verkställande direktör

Bengt Hansson
Vice ordförande

Katarina Luhr

Christina Labus

Rolf Brattström

Inga Osbjer

Lars Svärd

Lotta Juul Martin-Löf

Tomas Ahlberg

Min revisionsberättelse har avgivits den 5 mars 2015.
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ÅRSREDOVISNING
FÖR STOCKHOLM VATTEN AVFALL AB
Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm Vatten Avfall AB avger härmed årsredovisning för
räkenskapsåret 2014-04-22 -- 2014-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetens art och inriktning
Stockholm Vatten Avfall AB ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken och andra författningar åligger
staden i fråga om avfallshantering. Uppgifterna omfattar upphandling, uppföljning, utveckling och kontroll av
insamling, transport och behandling av hushållsavfall, grovavfall från återvinningscentraler (ÅVC) samt
miljöfarligt avfall från ÅVC, stationära och mobila miljöstationer respektive andra mottagningspunkter.
Företaget upphandlar grovavfallsentreprenörer, upprättar renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter
samt beräknar och upprättar taxa vilken beslutas av Stockholms kommunfullmäktige. Företaget representerar
staden i kontakt med materialbolagen för återvinningsstationer och övergripande producentansvarsfrågor samt
deltar i miljö-, utvecklings- och utredningsarbete inom avfallsområdet. Företaget har samordningsansvar för
statistiksammanställningar avseende hushållsavfall.
Ägarförhållanden
Stockholm Vatten Avfall AB ägs till 100% av Stockholm Vatten Holding AB, 556969-3111. I koncernen
Stockholm Vatten Holding AB ingår även koncernen Stockholm Vatten AB.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamheten i Stockholm Vatten Avfall AB överfördes per 1 juli 2014 till företaget från Stockholms stads
trafikkontor.
Utveckling av verksamhet, ställning och resultat
Detta är Stockholm Vatten Avfall AB:s första verksamhetsår efter överföringen från Stockholms stads
trafikkontor. Överföringen har inte inneburit några förändringar vad gäller uppdragets art och omfattning. I
samband med överföringen köptes de anläggningar som erfordras för att fullfölja uppdraget och köpet
finansierades med lånade medel. Detta har inneburit högre räntekostnader än vad som tidigare beräknats vilket
har påverkat resultatet negativt. Vidare har nedskrivning av en sopsugsinstallation genomförts vilket också det
har påverkat resultatet negativt.
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Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (1)
Medelantal anställda

2014
255
-30
-32
221
3,9%
36

(1)

Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatteskuld.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
29 januari 2015 meddelade Stockholms Stadhus AB att ny verkställande direktör för Stockholm Vatten Avfall AB
har utsetts. Tillträdesdag är 1 april 2015.
Förväntad framtida utveckling
Stockholms stads mål är att minst 70 procent av stadens matavfall samlas in för produktion av biogas senast
2020. Detta kräver att systemet för insamling av matavfall i hela staden utvecklas samt fungerande infrastuktur
för insamlingen. För att uppnå målet ska en optisk sorteringsanläggning planeras och byggas inom de närmaste
åren. Anläggningen kommer att ägas av Stockholm Vatten Avfall AB.
Koncernens företag har erhållit nya och mer omfattande ägardirektiv vars ekonomiska effekter ännu är
svårbedömda.
Forskning och utveckling
Stockholm Vatten Avfall AB deltar i miljö-, utvecklings- och utredningsarbete inom avfallsområdet, både
nationellt och internationellt.
Finansiella instrument
I Stockholms stad samordnar och ansvarar Finansavdelningen för all upplåning för Stockholms stad och
koncernen Stockholms Stadshus AB inom kommunkoncernen.
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Personal
Under 2014 har Stockholm Vatten inom ramen för likabehandlingsarbetet tagit emot två praktikanter genom
organisationen Open eyes och tillsvidareanställt en praktikant som kom via samma organisation föregående år.
En medveten bemanningsstrategi i en under året genomförd omorganisation har resulterat i att ledningsgruppen
nu har en jämnare könsfördelning och en större spridning i åldrar.
Det övergripande resultatet av medarbetarenkäten (AMI) ligger kvar på samma nivå som föregående år. Som
nästa steg i det fortsatta förbättringsarbetet har en särskild enkät för kartläggning av den psykosociala
arbetsmiljön tagits fram och testats i en pilotomgång och under 2015 kommer kartläggningen att genomföras i
hela bolaget.
En ny personalpolicy har implementerats under året och ett nytt lokalt kollektivavtal om flextid har slutits. En
modell för strategisk kompetensförsörjning har tagits fram och skall implementeras under 2015, likaså en
strategi för det hälsofrämjande arbetet.
Miljö
I Stockholm Vatten Avfall AB:s uppdrag ingår att öka insamlandet av matavfall. Under 2014 har antalet
matavfallskunder ökat med:
• 24% på villakunder till 9 750 stycken (målet 2014 var 9 000 stycken)
• 29% på flerbostadsfastigheter till 1 137 stycken (målet 2014 var 1 036 stycken)
• 8% på restauranger till 1 045 stycken (målet för 2014 var 980 stycken)
Målet för mängd insamlat matavfall var för året satt till 13 % av den totala mängden tillgängligt matavfall, vilket
motsvarar 12 500 ton. Resultatet,12,5 % och 12 011 ton, innebär att målet inte uppnåddes fullt ut.
I Stockholm är det 9,8% av hushållen som samlar in matavfallet och för stadens verksamheter är andelen
36,7%. Andelen matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling uppgår
till 12,5%. Den totala mängden hushållsavfall som lämnats in för förbränning uppgår till 231.000 ton.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Inom Stockholm Vatten Avfall AB bedriver enheten för återvinningscentraler och farligt avfall verksamhet som är
tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Enheten har fem tillståndspliktiga återvinningscentraler:
Bromma, Lövsta, Sätra, Vantör och Östberga. Återvinningscentral Trädgård är anmälningspliktig. 15
miljöstationer för farligt avfall, placerade runt om i staden främst i anslutning till bensinstationer är
anmälningspliktiga liksom sju "Samlaren" för ljuskällor, batterier och småelektronik samt ett tiotal
insamlingspunkter för farligt avfall i färgbutiker runt om i staden. Samtliga nämnda insamlingspunkter ingår i
stadens system för insamling av farligt avfall och/eller grovavfall.
Förslag till vinstdisposition (kronor)
Till årsstämmans förfogande står följande
Balanserat resultat
Årets resultat

33 644 179
-25 149 724
8 494 455

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras

8 494 455
8 494 455

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och balansräkningar,
rapporter över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals
svenska kronor där ej annat anges.
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RESULTATRÄKNING

Not

(Tkr)

2014-04-22
2014-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

3,4

254 750
254 750

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Realisationsresultat vid avyttring av immateriella och
materiella anläggningstillgångar

5
6

-2 111
-247 924
-11 905
-22 212
-271

Rörelseresultat

-29 674

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader till koncernföretag

92
-2 145

Resultat efter finansiella poster

-31 727

Resultat före skatt

-31 727

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

7

6 578
-25 149
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BALANSRÄKNING

Not

2014-12-31

8
9
10

90 741
29 835
34 315

11

9 391

(Tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark och markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

164 282
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

12

6 578
6 578

Summa anläggningstillgångar

170 860

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

13

9 486
761
192
10 303
29 808
50 550
50 550
221 410
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BALANSRÄKNING

Not

2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1.000 aktier)

100
100

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

33 644
-25 149
8 495

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Finansiella skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8 595

14

118 274
40 631
6 821
463
46 626
212 815

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

221 410

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga
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RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)
Bundet eget kapital

Not
Ingående balans per 1 januari 2014

Fritt eget kapital

UppskrivAktienings Reservkapital
fond
fond
0

0

0

Fond för
Överkurs- verkligt
fond
värde
0

0

Förvärvat balanserat resultat

Summa
Balanserad
eget
Årets
vinst eller
förlust resultat kapital
0

Årets resultat
Summa värdeförändringar

0

33 644

0

0
33 644

-25 149

-25 149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

33 644 -25 149

8 595

Transaktioner med ägare:
Aktiekapital

100

Summa transaktioner med aktieägare

100

0

0

0

0

Utgående balans per 31 december 2014

100

0

0

0

0

Aktiekapital 1000 aktier á kvotvärde100 kronor.

100
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KASSAFLÖDESANALYS
(Tkr)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Not

2014-04-22
2014-12-31

-31 727
22 212
-192
-9 707

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

-50 358
212 815

Kassaflöde från den löpande verksamheten

152 750

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-186 494

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-186 494

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Förvärvat balanserat resultat

100
33 644

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

33 744

Årets kassaflöde

0

Likvida medel vid årets slut

0
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Not 1 Allmän information
Stockholm Vatten Avfall AB med organisationsnummer 556969-3087 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i
Stockholm. Företaget ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken och andra författningar åligger Stockholm stad i fråga
om avfallshantering.
1 juli 2014 överfördes verksamheten från Stockholms stads trafikkontor till det nybildade bolaget Stockholm Vatten Avfall AB
genom en inkråmsöverlåtelse.
Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").
Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
Stockholm Vatten Avfall AB:s intäkter utgörs huvudsakligen av taxeintäkter i enlighet med fastställd avfallstaxa. Prissättning
för försäljning av företagets tjänster sker med hänsyn till självkostnadsprincipen i enlighet med Miljöbalken 27 kap. §5.

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella
leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.
Leasetagare
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt
bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.
Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer.
I Stockholms stad samordnar och ansvarar Finansavdelningen för all upplåning för Stockholms stad och koncernen
Stockholms stadshus AB inom kommunkoncernen.
Riksdagen beslutade i slutet av år 2012 om ytterligare begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor. Därefter har
Skatteverket kommit ut med skriftliga ställningstaganden där verket tydliggör sina bedömningar av hur begränsningarna ska
tolkas. Stockholms Stad för mot bakgrund av de nya reglerna sedan år 2013 en dialog med Skatteverket om huruvida rätt till
avdrag föreligger för räntekostnader på lån från Stockholms stad. I bokslutet för 2014 har räntekostnaderna till fullo bedömts
vara avdragsgilla.
Offentliga bidrag
Inkomster från offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs
och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget och inkomsten kan
beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med
intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda
eller förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga
långfristiga ersättningar till anställda.
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Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen
förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket
normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.
Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter
och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser
som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas
enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det
är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte längre är
sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den
uppskjutna skattefordran.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade värdet
för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de
skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i
skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget och att
anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt
tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
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Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas
tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats
upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den
materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas i koncernen
till:
Byggnader:
Stomme
Tak
Fasad
Fönster
Bassäng
Rötkammare
Tunnel
Byggnadsinventarier
Ventilation och styr
El
Hissar
Markanläggning
Ledningsnät
Maskiner och andra tekniska anläggningar:
Immateriella tillgångar
Datautrustning
Fordon
Personbilar
Inventarier
Verktyg

100 år
40 år
40 år
50 år
100 år
25 år
100 år
30 år
50 år
40 år
20 år
50 år
10-30 år
5-10 år
5 år
3-5 år
3 år
5 år
5 år

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs mark inte av.
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller
när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt
eller övrig rörelsekostnad.
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella
tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas
tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna
återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången
hör.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt värde
med avdrag för försäljningskostnader är det pris som företaget beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av
varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som
är direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde
med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som
förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har företaget använt budget och prognoser för de
kommande fem åren.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet,
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning
har omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.
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Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet
återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens)
redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som skulle
fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en
nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen
har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och
utbetalningar.
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Not 3 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättning per verksamhetsgren

2014

Taxeintäkter avseende avfallshantering
Övriga intäkter

244 205
10 545

Summa

254 750

Not 4 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern
2014
Inköp
Försäljning

4,3%
10,7%

Not 5 Upplysning om ersättning till revisorn
Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar
granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt
arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget. Revisionen 2014 betalas av
Stockholm Vatten AB och ingår i de administrativa kostnader Stockholm Vatten AB debiterar övriga
koncernbolag.
Not 6 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2014
Medeltalet anställda

Totalt

Antal
anställda

Varav
antal män

36 *

20

36

20

* Omräknat till årsarbeten med beaktande av verksamhetsår 2014-06-23--2014-12-31

Fördelning ledande befattningshavare per
balansdagen
Kvinnor:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl VD
Män:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl VD
Totalt

4
1
5
3
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2014
Sociala kostnader

Löner, andra ersättningar m m

Löner och andra
ersättningar

8 019
Totalt

8 019

(varav pensionskostnader)

3 764
(833)
3 764
(833)

2014
Löner och andra ersättningar
fördelade mellan styrelseledamöter och anställda

Totalt

Styrelse och VD

Övriga
anställda

0

8 141

0

8 141

Pensioner
Företagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 833 TSEK.
Företaget har inga pensionskostnader avseende gruppen styrelse och VD och inte heller några utestående
pensionsförpliktelse till dessa.

Not 7 Skatt på årets resultat

Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

2014
6 578
6 578

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt

2014
-31 727

Skatt beräknad med skattesats 22 %
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Summa

6 980
-403
1
6 578

Årets redovisade skattekostnad

6 578

16 (17)

Stockholm Vatten Avfall AB
556969-3087
Not 8 Byggnader

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

2014-12-31
91 732
91 732
-991
-991
90 741

Not 9 Mark och markanläggningar

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

2014-12-31
34 397
34 397
-4 562
-4 562
29 835

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

2014-12-31
36 196
-319
35 877
48
-1 610
-1 562
34 315

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Investeringar
Aktiveringar
Nedskrivning
Utgående redovisat värde

2014-12-31
171 715
-147 274
-15 050
9 391

Not 12 Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld
2014-12-31
Uppskjuten skattefordran
Outnyttjade underskottsavdrag
Summa uppskjuten skattefordran

6 578
6 578

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Företaget har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till
29.898 TSEK.
Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 22%.
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2014-12-31
Upplupna taxeintäkter
Övriga poster

25 313
4 495

Summa

29 808

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2014-12-31
2 011
445
43 854
316

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna entreprenadkostnader
Övriga poster
Summa

46 626
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