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Styrelsen och verkställande direktören och verkställande direktören för Stockholm Vatten AB avger
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden
Stockholm Vatten AB ägs till 98% av Stockholm Vatten och Avfall AB, 556969-3111 och till 2% av
Huddinge kommun. I koncernen Stockholm Vatten och Avfall ingår även Stockholm Avfall AB.
Verksamhetens art och inriktning
Stockholm Vatten AB är ett kommunalt bolag inom Stockholms Stad som ansvarar för vattenförsörjning
och omhändertagande av avloppsvatten i Stockholm och Huddinge. Likaså äger och sköter bolaget
ledningsnäten för vatten och avlopp i dessa kommuner. Stockholm Vatten AB levererar även dricksvatten
till tolv grannkommuner och tar emot avloppsvatten från åtta kommuner. Dricksvattnet kommer från
Mälaren och en reservvattentäkt finns vid Bornsjön utanför Norsborg.
I verksamheten ingår även vattenvård och sjörestaurering inom Stockholm och Huddinge och i samarbete
med andra berörda kommuner. Särskilda kontrollprogram finns för Mälaren, Saltsjön och
innerskärgården.
Stockholm Vatten AB har sitt säte i Stockholm och huvudkontoret ligger i Norra Ulvsunda. Förutom
huvudkontoret och några mindre kontor på andra ställen har bolaget två vattenverk (på Lovö och i
Norsborg), två avloppsreningsverk (i Bromma och Henriksdal), en jordbruksanläggning vid Bornsjön och
ett informationscenter i Hammarby Sjöstad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under hösten tog vi vårt nya miljötillstånd för avloppsverksamheten i anspråk. Tillståndet erhölls år 2017 i
samband med utbyggnaden av Stockholms Framtida Avloppsrening (se vidare nedan) och tillåter oss att
flytta över Brommas samlade produktion till Henriksdal, bygga en tunnel mellan anläggningarna och
samtidigt kraftigt utöka kapaciteten vid Henriksdal. Det innebär att vi under byggtiden får övergå från
kvartalsmedelvärden till årsmedelvärden när det gäller våra utsläppsvillkor men också att tillåtna
utsläppsmängder skärps efter att anläggningen tagits i drift. Vi får arbeta med tunneln enligt de angivna
villkoren i max tio år efter att tillståndet vunnit laga kraft, vilket det gjorde den 30 september i år.
Bolaget planerar att bygga en ny avloppstunnel som ska hantera avloppsvatten för området Älvsjö Örby,
där det planeras nya bostäder, den s.k Mässtunneln. Den 14 februari lämnades tillståndsansökan för
tunneln in till Mark- och miljödomstolen. Byggstart planeras till tidigast år 2023.
Under hösten genomfördes en fällning med en polyaluminiumkloridlösning i Brunnsviken, i syfte att binda
fosfor och därmed minska belastningen av denna. Den bundna fosforn blir permanent bunden till
lösningen och kan därmed inte bidra till en fortsatt övergödning.
Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA)
Processen för omhändertagandet av avloppsvatten står inför stora utmaningar i framtiden. Förutom en
ökande befolkning och klimatförändringar kommer skärpta reningskrav från nya EU-direktiv och nya
villkor. För att klara detta pågår projekt SFA. Projektet innebär att Henriksdals reningsverk byggs om med
ny reningsteknik och högre kapacitet för att klara dubbel belastning. En ny tunnel kommer att byggas från
Bromma till Henriksdal, när den är slutförd kan Bromma reningsverk läggas ner.
Under 2019 har Mark- och miljödomstolen godkänt projektets detaljplaner och efter att domen vunnit laga
kraft har vi under hösten kunnat gå vidare med byggprocessen i Hammarbybacken och
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Sicklaanläggningen.
I Henriksdal sprängs berg ut, bland annat för att få plats med en ny anläggning för hantering av det slam
som produceras i reningsverket. Inne i anläggningen har också arbetet med en ny tekniktunnel fortsatt.
Den är snart färdigutsprängd och inredningen av tunneln är i full gång. I Hammarbybacken har vi börjat
borra och spränga för att skapa en ny tunnelmynning så att det sedan ska gå att spränga ut för den nya
reningsanläggningen.
I början av 2020 påbörjas arbetet med att bygga den nya tunneln från Bromma till Henriksdal. Tunneln,
som ska bli 14 km lång, kommer att byggas från sex platser utmed sträckningen, de första blir Åkeshov,
Smedslätten och Eolshäll. Tunneln, liksom arbetena i Sicklaanläggningen, planeras vara klara år 2026
och då ska avloppsvattnet från Bromma tas om hand i Sickla och Henriksdal. Projektet i sin helhet
beräknas vara klart år 2029.
Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV)
Fram till år 2050 väntas antalet anslutna till Stockholm Vatten och Avfalls dricksvattennät öka från dagens
1,5 miljoner till cirka 2,15 miljoner. Den kapacitet vi har idag räcker inte för denna befolkningsökning och
vi måste därför bygga ut vår vattenproduktions- och distributionskapacitet så att vi kan säkra
vattenförsörjningen under många år framöver. Utöver våra egna åtaganden tar vi höjd för
vattenförsörjningen inom Stockholms län i enlighet med Länsstyrelsens ”Regionala
vattenförsörjningsplan” genom att förstärka leveransmöjligheterna till både Norrvatten och Södertälje.
Åtgärder behöver ske i såväl vattenverk som i huvudvattenledningsnät och reservoarer. Under hösten har
arbetet med att renovera vattenreservoarerna påbörjats. Förutom renoveringar kommer en reservoar att
rivas och en ny att byggas. Några andra åtgärder som planeras de närmaste åren är en utbyggnad av
huvudvattenledningsnätet och en ny vattenproduktionslinje vid ett av vattenverken.
Begränsningar i avdrag för koncerninterna räntor
Riksdagen beslutade i slutet av år 2012 om ytterligare begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor
i huvudsyfte att förhindra kapitalflykt till utlandet med skatteplanering. Skatteverket har tillämpat det nya
regelverket från och med år 2014 och för inkomståren 2014-2016 fattat ett slutligt omprövningsbeslut som
innebär att en begränsad del av räntekostnaderna anses vara avdragsgilla. Stockholms stad och
koncernen Stockholms Stadshus AB har sedan beslutet sökt besked hur stadens bolag ska förhålla sig till
Skatteverkets tolkningar.
Stockholm Vatten AB har yrkat att koncerninterna räntekostnader är avdragsgilla i lämnade deklarationer
som avser inkomståren 2014, 2017 och 2018 och har sedan tidigare reserverat kostnader för dessa år i
linje med Skatteverkets beslut. År 2015 och 2016 hade bolaget inga räntekostnader då koncernlån och
räntekostnader låg i moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB. Vad avser bokslut 2019 har bolaget
bedömt samtliga räntekostnader som avdragsgilla i enlighet med den nya lagstiftningen för
avdragsbegränsning av räntor som gäller fr.o.m år 2019.
Vad avser Skatteverkets omprövningsbeslut för inkomståren 2014-2015 vill Stockholm Vatten AB få en
rättslig prövning av dessa och besluten har därför överklagats. Då förvaltningsrättens och kammarrättens
domar varit i linje med Skatteverkets beslut planerar bolaget att överklaga kammarrättens dom till Högsta
Förvaltningsdomstolen.
Andra viktiga förhållanden
VA-verksamheten i företaget är ett legalt monopol och verksamheten bedrivs i enlighet med lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412).
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Förväntad framtida utveckling
Stockholm Vatten AB:s framtida utveckling är nära knutet till Stockholms stads utveckling. En växande
stad medför ökade krav på verksamheten för att säkerställa vattenförsörjning och omhändertagande av
avlopp 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 förväntad utveckling i staden och förväntade skärpta miljökrav.
Forskning och utveckling
Stockholm Vatten AB deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt inom områden med anknytning till
vattenförsörjning och vattenrening 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.
Hållbarhet
Stockholm Vatten AB arbetar med en rad frågor inom hållbarhetsområdet, de utgör en väsentlig del av
vår strategiska plan och våra bolagsmål. Några av de viktigaste punkterna är följande:
* Säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm och
ombesörja avloppshantering av god kvalitet i området.
* Arbeta för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshanteringen utan att
miljöbelastningen ökar.
* Långsiktigt minska vår klimatpåverkan och vårt energibehov.
* Arbeta förebyggande med att förhindra översvämningar i byggnader vid häftiga skyfall. Bolaget ska
tillämpa och vidareutveckla stadens skyfallsmodell.
* Genomföra åtgärder som syftar till att god vattenstatus kan uppnås och upprätthållas i Stockholms sjöar
och vattendrag enligt Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus. Bolaget ska ha en expertroll i
genomförandet av stadens dagvattenstrategi.
Mer om detta återfinns i bolagets hållbarhetsrapport. Där redovisas de områden som ingår i
årsredovisningslagens krav, t ex personal, sociala förhållanden och miljö, men vi har också utgått från
GRI Standards (Global Reporting Initiative). Som ett led i detta ingår en intressent- och
väsentlighetsanalys med kartläggning av bolagets viktigaste intressenter och hållbarhetsfrågor och hur
bolaget arbetar med dessa. Hållbarhetsrapporten har upprättats av moderbolaget Stockholm Vatten och
Avfall AB, den är upprättad som en separat rapport och är gemensam för hela koncernen. Se mer under
not 24.

Utveckling av verksamhet,
ställning och resultat (MSEK)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%) (1, 2)
Medelantal anställda

2019
1 724
109
23
17 158
5,4
562

2018
1 699
195
104
14 468
6,3
529

2017
1 531
642
538
12 565
6,7
499

2016
469
55
54
9 697
1,8
101

2015
446
38
38
8 772
1,5
87

(1) Justerat eget kapital/Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital samt obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.
(2). Ökningen av soliditeten år 2017 beror på fusion mellan Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten
VA AB.
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Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Stockholm Vatten 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 vattenverksamheten (ytvattentäkt, bortledning av grundvatten och
anläggande i vatten).
Vatten
Stockholm Vatten AB:s verksamheter vid vattenverken i 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
reglerar vilka mängder som får tas ut vid respektive vattenverk och hur intagsledningar med mera skall
vara anlagda.
Avloppsrening
Den första oktober tog bolaget i anspråk ett nytt tillstånd: "till fortsatt och utökad verksamhet vid
Henriksdals reningsverk m.m. i Stockholm, Huddinge och Nacka kommuner (antaget i Mark- och
miljödomstolen den 14 december 2017). Innan dess gällde vårt gamla 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 anger dels förutsättningarna för den tunnel som vi ska bygga mellan Bromma reningsverk och
Sickla, dels de villkor som gäller efter ombyggnaden av Henriksdals reningsverk, bland annat hur mycket
avloppsvatten vi får ta emot samt tillåtna utsläppta mängder och halter till vatten. Tillåtna utsläppta
mängder till vatten är gemensamma med Bromma reningsverk och beräknas under ombyggnadstiden till
medelårsvärden. Verksamheten i Bromma kommer dock även fortsättningsvis att drivas med stöd av våra
gamla tillstånd från Koncessionsnämnden (1992) och Miljödomstolen (2000). Tillstånden, som gäller tills
vidare, reglerar även vissa utsläpp till luft, samt buller. Stockholm Vatten AB ska genom aktiva insatser
gentemot industrier och samhället i övrigt verka för att tillförseln av ämnen som kan skada
reningsprocesserna i avloppsreningsverket, som negativt kan påverka slamkvaliteten eller recipienten,
eller som innebär risk för att miljökvalitetsnormerna i vattenförekomsterna inte följs, kontinuerligt ska
minskas.
Vi klarade samtliga utsläppsvillkor för fosfor, kväve, ammonium och syretärande organiska föreningar
(BOD) under året. På årsbasis är riktvärdet för utsläpp av fosfor 35 ton per år, något som verksamheten
klarat. Bolaget har haft en kontinuerlig kommunikation med Tillsynsmyndigheten under året.
Stockholm Vatten AB tog i april 2019 även i anspråk ett nytt tillstånd från Länsstyrelsens
miljöprövningsdelegation för ett mellanlager av avvattnat avloppsslam. Det är beläget i Valsta, Haninge
kommun. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet. Tillståndet avser lagrade
mängder och anger att lakvatten ska tas omhand för rening. Området ska vara inhägnat, transporter till
och från anläggningen får inte ske nattetid och lukt och buller ska motverkas. Tillståndet gäller tills
vidare.
Avloppsslammet innehåller näringsämnen som bör återanvändas för att sluta kretsloppet och förhindra
övergödning. 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
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jordbruksanvändning. Sedan våren 2010 används slammet från Bromma på åkermark i Mälardalen och
sedan den första oktober 2019 återförs även slammet från Henriksdal till produktiv mark.
Förutom tillstånd kopplade till genomförande av planerade åtgärder för Stockholms framtida
avloppsrening ska inga övriga väsentliga nu gällande tillstånd förnyas under det kommande
räkenskapsåret.

Förslag till vinstdisposition (kronor)

Not 21

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
balanserat resultat
årets resultat
Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas
i ny räkning balanseras

734 936 751
11 222 606
746 159 357
1 889 070
744 270 287
746 159 357

Utdelningen per aktie blir 1 889,07 kr
Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Föreslagen utdelning utgörs av den genomsnittliga statslåneräntan 2019 plus 1 procentenhet (totalt
1,51%) på aktieägartillskott och aktiekapital. Beloppet inkluderar minoritetsägaren Huddinge kommun
som enligt aktieägaravtalet har rätt till samma avkastning på satsat kapital som majoritetsägaren
Stockholms Stadshus AB.
Ställning i övrigt
Styrelsen har övervägt alla övrigt kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska
ställning och som inte beaktats inom ramen för ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit
som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig eller strider mot ABL §17 kap 3.
Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående
resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i
tusentals kronor där ej annat anges.
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Not

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

2, 3

1 724 167
106 104
1 830 271

1 699 128
101 510
1 800 638

-203 436
-671 774
-445 136

-188 521
-648 565
-415 059

-398 634
-2 100
-1 721 080

-353 865
-207
-1 606 217

109 191

194 421

588
454
16 035
-102 818
-85 741

453
339
14 233
-105 513
-90 488

Resultat efter finansiella poster

23 450

103 933

Resultat före skatt

23 450

103 933

-12 227

-32 410

11 223

71 523

Resultaträkning
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
Övriga rörelsekostnader

4
5

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter från koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader till koncernföretag

Skatt på årets resultat
Årets resultat

6
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Not

2019-12-31

2018-12-31

57 030
57 030

37 717
37 717

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för datorprogram och liknande

7

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

8
9
10
11

2 097 180
7 716 729
329 560
5 902 891
16 046 360

1 948 547
6 536 257
343 867
4 685 383
13 514 054

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Uppskjuten skattefordran

12
13

40
88 481
88 521

40
97 925
97 965

16 191 911

13 649 736

36 327
36 327

36 354
36 354

246 483
281 960
173 151
228 624
930 218

404 077
219 605
96 349
61 805
781 836

0

6

966 545

818 196

17 158 456

14 467 932

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

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

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

14
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Not

2019-12-31

2018-12-31

125 000
20
125 020

125 000
20
125 020

674 937
60 000
11 223
746 160

605 266
60 000
71 523
736 789

871 180

861 809

60 199

60 199

1 444
1 444

3 266
3 266

1 840 105
1 840 105

1 515 771
1 515 771

13 551 117
346 463
178 001
5 300
19 029
285 618
14 385 528

11 362 739
364 576
71 093
9 718
17 559
201 202
12 026 887

17 158 456

14 467 932

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

15

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Summa avsättningar

16

Långfristiga skulder
Förutbetalda anläggningsbidrag och liknande poster
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Finansiella skulder till Stockholms Stad
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17

18
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Rapport över förändringar i eget kapital
Tkr
Aktiekapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

125 000

20

667 155

792 175

Årets resultat 2018
Summa totalresultat

71 523
71 523

71 523
71 523

Utdelning

-1 889

-1 889

Ingående eget kapital 2018-01-01

Utgående eget kapital 2018-12-31

125 000

20

736 789

861 809

Ingående eget kapital 2019-01-01

125 000

20

736 789

861 809

Årets resultat 2019
Summa totalresultat

11 223
11 223

11 223
11 223

Utdelning

-1 852

-1 852

746 160

871 180

Utgående eget kapital 2019-12-31

125 000

20
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Not

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

23 450
397 023
-7 202

103 933
352 586
-2 843

413 271

453 676

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

26
-158 942
509 240
763 595

3 031
-194 979
127 866
389 594

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 509
-2 946 747
129
-2 950 127

-22 186
-2 067 614
786
-2 089 014

-1 852
-1 852

-1 889
-1 889

-2 188 384

-1 701 309

-11 362 733
-13 551 117

-9 661 424
-11 362 733

Kassaflödesanalys
Tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

19
19

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

20
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Noter
Tkr

Not 1 Allmänna upplysningar och redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Stockholm Vatten AB med organisationsnummer 556210-6855 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med
säte i Stockholm.
Stockholm Vatten 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.
Moderföretag i den största koncernen som Stockholm Vatten AB är dotterföretag till är Stockholms
Stadshus AB, org.nr. 556415-1727, med säte i Stockholm.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Redovisnings- 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 AB:s intäkter utgörs huvudsakligen av VA-intäkter i enlighet med fastställda taxor.
Prissättning för försäljning av företagets produkter och tjänster som regleras i lagen om allmänna
vattentjänster 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. 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 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.
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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 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.
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.
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
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. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten
skatteskuld.
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.
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Anläggningstillgångar
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.
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.
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

100 år
40 år
40 år
50 år
100 år
25 år
100 år
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Byggnadsinventarier:
Ventilation och styr
El
Hissar
Markanläggning
Ledningsnät

30 år
50 år
40 år
20 år
50 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar:
Immateriella tillgångar
Datautrustning
Fordon
Personbilar
Inventarier
Verktyg

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 ska 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.
Andelar i intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.
Utdelning från andelar i intresseföretag redovisas som intäkt 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.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp, tillverkning samt andra utgifter för att bringa varorna till
deras aktuella plats och skick. I anskaffningsvärdet för en egentillverkad tillgång ingår, utöver sådana
kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta
tillverkningskostnader.
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 företaget 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.
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 balansräkningen när det är så gott som säkert att den
kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.
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 2 Rörelsens intäkter
Summa VA-intäkter
Vatten- och avloppsavgifter
Anläggningsavgifter och liknande poster
Summa övriga intäkter
Övriga intäkter
Nettoomsättning

2019

2018

1 391 778
82 389
1 474 167

1 359 415
74 266
1 433 681

250 000
250 000

265 446
265 446

1 724 167

1 699 128

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Inköp
Försäljning

2019

2018

5,60 %
18,20 %

5,50 %
17,60 %

Not 4 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.

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

2019

2018

580
179
51
810

902
113
325
1 340

2019

2018

176
386
562

167
362
529

2 228
292 154
294 382

2 329
267 280
269 609

Not 5 Personal
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
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Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

408
29 486
99 769
129 663

1 448
32 578
92 811
126 837

424 045

396 446

286
1 158
1 444

1 150
0
1 150

Pensionsförpliktelser
Nuvarande styrelse och verkställande direktör
Tidigare styrelse och verkställande direktör

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.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

50 %
50 %
70 %
30 %

50 %
50 %
50 %
50 %

2019

2018

-2 783
-9 444
-12 227

-8 587
-23 823
-32 410

Antal medlemmar i styrelsen: 10 (10) st, varav 5 (5) kvinnor
Antal övriga ledande befattningshavare: 10 (10) st, varav 7 (5) kvinnor

Not 6 Skatt på årets resultat
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Totalt redovisad skatt
Avstämning årets skattekostnad
2019
Procent

Belopp
23 450

Procent

Belopp
103 933

21,40

-5 018
-2 032
1 231
-6 408

22,00

-22 865
-2 392
3 433
-558

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Justering aktuell skatt tidigare perioder
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära
skillnader
Skatteeffekt av förändringar i skattesats
Skatt ränteavdrag innevarande år
Summa

2018

0
0
0
-12 227

-390
-1 051
-8 587
-32 410
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Not 7 Balanserade utgifter för datorprogram och liknande
2019-12-31

2018-12-31

160 726
46 254
0
206 980

192 256
2 506
-34 036
160 726

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

-112 389
0
-26 941
-139 330

-128 110
33 111
-17 390
-112 389

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-10 620
-10 620

-10 620
-10 620

57 030

37 717

2019-12-31

2018-12-31

3 285 940
225 580
-2 921
3 508 599

3 027 241
259 763
-1 064
3 285 940

-1 332 286
1 156
-75 182
-1 406 312

-1 268 439
1 064
-64 911
-1 332 286

-5 107
-5 107

-5 107
-5 107

2 097 180

1 948 547

Ingående anskaffningsvärden
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående planenligt restvärde
Not 8 Byggnader, mark och markanläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående planenligt restvärde
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Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 486 650
1 412 996
-1 434
10 898 212

8 395 505
1 097 128
-5 983
9 486 650

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar/omklassificeringar
Årets avskrivning enligt plan

-2 950 393
1 118
-232 208

-2 746 745
5 983
-209 631

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 181 483

-2 950 393

7 716 729

6 536 257

2019-12-31

2018-12-31

1 036 467
50 143
-1 757
1 084 853

988 824
53 574
-5 931
1 036 467

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan

-692 600
1 609
-64 302

-636 530
5 863
-61 933

Utgående ackumulerade avskrivningar

-755 293

-692 600

329 560

343 867

2019-12-31

2018-12-31

4 685 383
2 952 482
-1 734 974
5 902 891

4 008 555
2 089 799
-1 412 971
4 685 383

5 902 891

4 685 383

Utgående planenligt restvärde
Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående planenligt restvärde
Not 11 Pågående nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
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Not 12 Andelar i intresseföretag
Namn
SYVAB

Kapitalandel
33%

SYVAB

Org.nr
556050-5728

Antal
andelar
40

Säte
Stockholm

Bokfört Bokfört
värde 2019 värde 2018
3 825
5 567
3 825
5 567
Resultat- Resultatandel 2019 andel 2018
-1 742
1 042

Not 13 Uppskjuten skattefordran
Outnyttjade underskottsavdrag
Belopp vid årets utgång

2019-12-31

2018-12-31

88 481
88 481

97 925
97 925

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 430 574 (475 364) Tkr.
År 2018 räknades det totala underskottet om till ny skattesats; från 22% till 20,6%. Minskning av
skattefordran år 2019 har beräknats som 21,4% på det skattemässiga resultatet.

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna VA-intäkter
Upplupna intäkter för rågas och el
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda behandlingskostnader
Övriga poster

2019-12-31

2018-12-31

186 340
4 685
2 010
17 506
18 083
228 624

25 235
2 421
2 247
16 650
15 252
61 805

Antal
aktier
1 000
1 000

Kvotvärde
125 000

Not 15 Antal aktier och kvotvärde
Bolagets aktiekapital

Stockholm Vatten AB
Org.nr 556210-6855
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Not 16 Avsättningar
Avsättning för pension
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp
Under året återförda belopp
Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp

2019-12-31

2018-12-31

1 150
145
0
0
1 295

2 445
469
-1 764
0
1 150

2 116
149
-2 116
149

2 116
0
0
2 116

Avsättning för pension avser premiebestämd chefspension. Övriga avsättningar avser avtalade
avgångspensioner.

Not 17 Finansiella skulder till koncernföretag
Företagets utnyttjade checkräkningskredit uppgår till 13 551 117 Tkr (11 362 739 Tkr). Limit avseende
checkräkningskredit uppgår till 14 200 000 (11 400 000) Tkr.

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna skadestånd
Förutbetalda anläggningsavgifter och liknande poster
Upplupen reserv investeringsfakturor
Övriga poster

2019-12-31

2018-12-31

23 803
22 448
52 225
137 765
49 377
285 618

23 467
24 391
43 792
88 928
20 624
201 202

2019-12-31

2018-12-31

398 634
336
-1 822
-125
9 444
-16 646
389 821

353 865
-190
-1 295
206
23 433
-26 276
349 743

Not 19 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Förändring semesterlöneskuld
Förändring avsättningar
Realisationsresultat försäljning anl.tillgångar
Uppskjuten skatt
Betald inkomstskatt
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Not 20 Likvida medel
De likvida medlen ingår i Stockholms stads koncernkonto och klassificeras i balansräkningen som
kortfristig finansiell skuld till koncernföretag.

Not 21 Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 746 159 357 (736 788 751) disponeras enligt följande:

Utdelas till aktieägarna
Balanseras i ny räkning

2019-12-31

2018-12-31

1 889 070
744 270 287
746 159 357

1 852 000
734 936 751
736 788 751

2019-12-31

2018-12-31

0
0
0

0
0
0

Not 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
För skulder till kreditinstitut:
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Not 23 Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Stockholm Vatten och Avfall AB, org.nr 556969-3111 med säte i
Stockholm. Moderföretaget Stockholm Vatten och Avfall AB upprättar koncernredovisning.
Moderföretag i den största koncernen som Stockholm Vatten och Avfall AB är dotterföretag till är
Stockholms Stadshus AB, org.nr. 556415-1727, med säte i Stockholm.

Not 24 Hållbarhetsrapport
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB (556969-3111), med
säte i Stockholm, valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten avskild från årsredovisningen.
Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorerna samtidigt som årsredovisningen. Den finns
tillgänglig på vår hemsida www.svoa.se.
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Not 25 Väsentliga händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Stockholm den 3 mars 2020
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