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Org.nr 556768-1977 

Styrelsen och verkställande direktören för Va rberg Vatten AB få r härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017. 

Årsredovis ningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Redovisning sker i tusentals kronor (tkr) om 
inget annat anges. Belopp inom parentes avser fö regående år. 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Va rberg Vatten AB bildades under 2009. Verksamheten består i att inom Varbergs kommun äga och 
hyra de a llmänna vatten- och avloppsanläggningarna, vara huvudman fö r den allmänna vatten- och 
avloppsverksamheten, VA, och svara för den kommunala renhållningen. 

Verksamheten med tillhörande anläggningar övertogs från Varbergs kommun 2009-01-01. 
Verksamheten är organiserad så att från 2009-01-01 bedriver Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) VA
och avfallsverksamheten i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Varberg Vatten AB äger 
t illsammans med motsvarande bolag i Falkenberg, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, SO% 
vardera av VIVAB. 

Ägarförhållanden 
Va rberg Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB (556674-7878) med säte i 
Va rberg. 

Användande av finansiella instrument 
Reve rsen som finns via Varbergs kommuns internbank uppgår numera till 790 Mkr (640 Mkr) . 
Dä rutöver har kreditmöjlighet kunnat a nvändas inom kommunkoncernen. 

Väsentliga händelser under räkenskapså ret 

Vatten och avlopp 
Verksamhetens resultat är-6 284 tkr (- 4 599 tkr). Årets underskott omvandlas ti ll en ford ran 
(negativ skuld) på VA-kollektivet med motsvarande värde. Omföring av verksamhetens VA-fo nd 
har gjorts t ill ett värde av 5 325 tkr, motsvarande årets avskrivning av UF Kvarnagå rden och har ett 
värde av 9 682 tkr (15 007 tkr) på balansdagen 2017-12-31. 

Årets intäkter uppgår t ill 119 039 tkr (110 105 tkr). Verksamhetens ko nsumtions- och 
anläggningsavgifter ökar mot fö regående år vilket genererar ökade intäkter. Fakturerade 
anläggningsavgifter uppgår t ill 32 395 tkr varav 7 578 tkr har res ultatforts för å re t vilka bes tår dels 
av årets avgifter vilka motsvarar 10% av åre ts fakturerade avgifter och dels av periodiserade 
anläggningsavgifte r frå n tidigare år. 

Varberg har en fortsatt hög tillväxt och därmed en relativt stor exploatering av nya bostads- och 
industriområden vilket i förlängningen kommer medföra ökade intäkter från 
dricksvattenleveranser och anläggningsavgifter. 

Kostnaderna uppgår totalt till 125 323 tkr, vilket ä r högre än vad som budgeterats, 119 321 tkr. 
Under året har ett större oplanerat saneringsarbete av en dagvattenledn ing ge nomförts 
t illsammans med ökade entreprenad- och underhå llsarb ete vilka ökar ve rksamhetens kostnader. 
En ökad sats ning på fö rnyelse av våra ledningar medfö r även att kostnaderna fö r 
dis tributionsavdelningen ökar någo t, både i fo rm av utredningar, filmni ng samt sanering/re lin ing 
av ledningar. Fortsatt exploatering i kommunen medför likaledes ökade kostnader av både VA-
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anläggningen och VA-nätet. Kostnaderna från VIVAB ökar även mot budget främst på grund av 
tillkommande personalkostnader. 

Totalt har VA-verksamheterna haft investeringar för 151 960 tkr. De största investeringarna 
kommer från: 

- Huvudvattenledning Norra ringen, 45 161 tkr 
- Norra kuststammen, 35 116 tkr 
- Reinvestering i ledningsnätet, 16 503 tkr 
- Exploatering, Stenen i Tvååker, 7 643 tkr 
- Ombyggnad Kvarnagårdens Vattenverk inkl Ultrafilteranläggningen, 4 965 tkr 

A vfallsverksamheten 

2 (21) 

Verksamhetens resultat uppgår till -2 630 tkr ( + 1 839 tkr). Årets underskott bokas upp som en 
minskad skuld till avfallsabonnenterna och uppgår nu till 5 314 tkr. Överskottet kommer 
exempelvis att nyttjas till en återvinningscentral som planeras inom kommande år vilket genererar 
ökade kostnader för verksamheten. 

Avfallsverksamheten hade inför året budgeterat ett underskott, vilket blev större än planerat. 
Huvudsaklig orsak till avvikelsen är ökade entreprenadkostnader, dels genom fler tömningar av 
sopkärl inom fastighetsrenhållningen, dels genom ökade kostnader för omhändertagande av trä 
och ris på återvinningscentralerna. Nytt avtal tecknades under slutet av året och var mindre 
fördelaktigt än det tidigare. 

Vidare har en större andel vidarefakturering avseende kostnader för å terställning av deponier 
gjorts än vad som budgeterats, vilket påverkar både intäkter och kostnader. Totalt har 16 711 tkr 
vidarefakturerats. 

En mindre andel avseende sluttäckning av Bösarp Deponi kvarstår och förväntas fä rdigställas 
under 2018. För kvarvarande återställningsarbeten för denna deponi finns avsatt 1 061 tkr. 

Totalt har avfallsverksamheten haft investeringar för 23 142 tkr, där 22 015 tkr avser ny 
Återvinningscentral på Holmagärde. Utgiften avser huvudsakligen markarbete. 

Framtida utveckling 
Bolaget ser möjligheter att utveckla VA- och avfallsve rksamheterna via det gemensamma bolaget 
Vatten & Miljö i Väst AB, samägt med Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB. Inriktning är då en 
effektiv verksamhet med låg miljöpåverkan och hög kundorientering samt att kunna utgöra en 
förebild för regional samverkan som på sikt även kan innebära samarbete med andra närliggande 
kommuner. 

Framtida utmaningar är fortsatt planering och utbyggnad av VA i nya områden, kopplat t ill de stora 
stadsbyggnadsprojekt som pågår i Varberg. Ytterligare en utmaning är att finans iera dessa projekt 
samt underhålla anläggningar och ledningsnät samtidigt som inverkan av pågående och framtida 
klimatförändringar ska beaktas. 

Bolaget förväntas fortsatt investera i verksamheterna i stor utsträckning, främst inom VA. Dels 
ge nom både stora och omfattande exploateringar och dels för att säkerställa en trygg och stabil 
leverans av dricksvatten och rening av avloppsvatten över tid. Reinvesteringsbehovet ä r också 
fortsatt stort då fl ertalet av bolagets anläggningar uppfördes för 50 år sedan e ller mer. Ökade 
investeringar medför ökade kapitalkostnader vilket kommer påverka framtida taxa. 

c0 
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VIVAB s trävar efte r e n miljösmart drift av s ina anläggningar. På Getteröverkets avloppsreningsverk 
ska ett nytt lufta rsys tem insta lle ras för en mer energieffektiv kväverening vilket kommer mins ka 
elförbrukningen. På verket facklas idag en andel biogas bort. Genom e tt samarbete med Varbergs 
Energi kommer gasen under 2018 is tälle t att a nvändas för fjärrvärmeproduktion. 

Bolaget ha r under året arbetat med och färdigs tällt den långsiktiga planen för den a llmänna VA
anläggninge n, VA2030. En a llmän VA-anläggning ä r en a nläggning som har till ändamål a tt 
tillgodose behov av vattentjänster för bostäder eller annan bebyggelse och som en kommun har ett 
rä tts ligt bestämmande över. VA-anläggningen har ordna ts och a nvänds för a tt uppfylla kommunens 
skyldighete r enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, den så kallade vattentjänstlagen. 
VA2030 syftar till a tt kla rgöra VIVAB:s plan för hur den a llmänna VA-anläggningen ska byggas ut 
för att kla ra nutida och framtida behov av vattentjänster. 

SCADA projekte t som pågått under några å r med syfte a tt säkers tä lla och liks tä lla en s tyrning och 
övervakning av våra VA-anläggningar fo rtsätte r under 2018. 

Beredningen av Kvarnagårdens dricksvatten med nytt ul t rafilte r blev fä rdigställt under å ret och 
invigning hölls den 13 september. Den nya tekniken gö r bland anna t a tt vi få r ett klara re 
dricksva tte n. I höstas färdigstä lldes även projekte t Norra kuststammen, en cirka 18 km lång 
spillvattenledning mellan Bua och Getteröns r eningsverk. 

Miljöpåverkan 
Bolaget bed river den typ av verksamheter som till s to ra delar berörs av miljöbalken och dess 
förordningar. Anläggningarna omfattas av anmälnings- och tills tåndsplikt enligt miljölagstiftningen. 

För va ttenverken avser tillstånden uttag av vatten och för avloppsreningsverken behandling av 
hushållens och industr ins avloppsvatten. Verksamheterna påverkar miljön via utsläpp av renat 
avloppsvatten till recipient och via avloppsslam. 

Fö r avfallshante ringen avser tills tånden aktue ll ve rksamhet vid å te rvinningscentra ler och Bösarps 
deponi. För Bösarp har åters tä llning pågått under å re t och etapp 2 av 3 har fä rdigstä llts. 
Återställning planeras vara kla r under 2018. Genom bolagets verksamhet mins kas abonnenternas 
miljöpåve rkan ge nom att s pillva tten och avfall tas om hand. 

Kraven på VA-verksamhet höjs konsta nt. Vi s trävar s tändigt efter a tt minska vår användning av 
både energi och kemikalier. Genom e tt aktivt upps trömsarb ete s trävar vi efte r a tt minska och 
förebygga uppkomsten av farliga ämnen i avlo pps-och dagvatten och få r därigenom renare va tten i 
vå ra vattendrag. VIVAB delta r aktivt i fors kning, fö r a tt s tändigt hitta hållbara lösningar fö r 
vattenförsörjning och avloppsvattenrening. 

Den viktbaserade avfalls taxan som gör det förmånliga re att so rte ra sitt hushå llsavfall ha r le tt till ett 
ökat antal kunder som vä lje r a tt lämna sitt matavfa ll t ill biogas. Vi kan även se a tt boende och 
verksamma i Va rberg ä r måna om att sor tera sitt matavfall rä tt. Ett väl sorterat matavfall ger en 
s törre produktion av biogas som kan anvä ndas i ställe t för foss ila ford onsbräns len .~ 
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Flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

Nettoomsättning 175 873 167 526 150 706 145 958 143 213 
Resultat efter finansiella pos ter 0 0 3 0 0 
Balansomslutning 1159217 1 000 645 729 982 555 783 461 475 
Kassalikviditet(%) 291,7 192,0 142,0 61,0 167,0 
Soliditet(%) 10,3 10,6 11,7 8,5 4,1 
Avkastning på sysselsatt kap ital 
(%) 1,1 1,8 2,8 3,5 3,7 
Avkastning på eget kapital (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Avkastning på totalt kapital (%) 0,9 1,3 2,0 2,4 2,6 
Genomsnittlig kostnadsränta (%) 1 2 3 4 4 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsp rinciper. 

Resultat och ställning 
Bolagets resultat efter finansiella poster är 0 tkr (0 tkr). Koncernbidrag har erhållits med 17 625 
tkr. Efter bokslutsdispos itioner och skatt redovisas resultatet 0 tkr (0 tkr). Summa eget kapital 
uppgår ti ll 2 007 tkr (2 007 tkr). 

Personal/styrelse 
Bolaget har ingen ans tälld personal. Styrelsen består av fem ordina ri e ledamöter varav två kvinnor. 
Bolagets verkställande direktör är en kvinna, hon är anställd i VIVAB och innehar samma position i 
VIVAB och i FAVRAB. Personalkostnader i bolaget utgörs huvudsakligen av ersättningar till 
styrelsen. 

Förändring av eget kapital (Tkr) 
Aktie- Bala nserat Årets Tota lt 

kapital resultat resulta t 

Belopp vid årets ingång 2 000 7 0 2 007 
Årets res ultat 0 0 
Belopp vid årets utgång 2 000 7 0 2 007 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föres lår att till förfogande s tående vinstmedel (kronor): 

ba lanserad vinst 7 263 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 7 263 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balans räkning samt 
kassaflödesanalys med noter.'(1 
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Resultaträkning 
Tkr 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 
Summa rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 
Varor och material 
Entreprenad 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgånga r 
Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resu ltatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa fina nsiella poste r 
Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Resultat före skatt 

Årets resultat 

Not 
1 

2 

3,4 
5 

6 

7 
8 

9 

2017-01-01 
-2017-12-31 

175 872 
23 773 

199 645 

-10 964 
-63 405 
-88 197 

-177 

-27 411 
-190154 

9491 

276 
-9 767 
-9 491 

0 

0 
0 

0 
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2016-01-01 
-2016-12-31 

167 526 
1884 

169 410 

-11 445 
-62 355 
-62 344 

-194 

-21 680 
-158 018 

11392 

224 
-11 616 
-11 392 

0 

0 
0 

0"" 
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Balansräkning 
Tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggn ingstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Maskiner och andra tekniska anläggninga r 
Inventarie r, verktyg och installa tioner 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggnings tillgångar 
Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföre tag 
Fo rdringar hos moderbolag 
Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfo rdringar 
Fordringar Varbergs Kommun 
Fordringar hos koncernföretag 
Övriga fordringar 
Fä rutbetalda kos tnader och upplupna intäkter 
Su mma kortfristiga fordringar 

Fordran Varbergs kommun (koncernko nto) 
Kassa oc/1 bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

1 

10 
11 
12 

13 

14, 15 

16 

17 

2017-12-31 

134117 
609 865 

3 890 

173 928 
921800 

3 000 
151 197 
154197 

107 5 997 

21 865 
717 

4 786 
17 

3 74 2 
31 127 

52 091 
2 

83 220 

1159 21 7 
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2016-12-31 

109 845 
424 700 

66 

239 499 
774110 

3 000 
1 33 572 
136 572 

910 682 

20 096 
0 

1 324 
16 

5 968 
27 404 

62 551 
8 

89 963 

1000 645,.p 
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Balansräkning 
Tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 
Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 
Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Avsättningar 
Övriga avsättningar 

Långfristiga skulder 
Skulder till Vbg Kommun 
Övriga skulder 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Leverantö rsskulder 
Skulder till Varbergs Kommun 
Skulder till koncernföre tag 
Skulder till intresseföretag och gemensamt s tyrda 
företag 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

1 

18, 19 

20 

21 

22, 23 

23 

24 

7 (21) 

2017-12-31 2016-12-31 

2 000 2 000 
2 000 2 000 

7 7 
7 7 

2 007 2 007 

151193 133 568 

1 061 2 588 

789 737 639 824 
1 71 269 15 2 299 
961006 792123 

23 577 29 339 
0 7 196 

593 1 900 

6 937 8 883 
5 462 305 
7 381 22 736 

43 950 70 359 

1159217 1000 645 
ip 
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Särredovisning 
Tkr 
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Sä rredovisning VA och Avfallsverksamhet Varberg Vatten AB 
Resul taträknin g - sp ecifika tion VA 2013-2017 

Verksamhe tens intäkter 
Konsumtionsavgifter 
Anläggningsavgifter 
Öv1iga intäkter 
Vidarefakn1rerat 

Summa intäkter 

Verksamhetens kostnader 
Produktion vatten 
Produktion avl opp 

Distribution 
VA Produktion/ Plane1ing 
VA Projekter ing. överg1i pande pla nering 
Vidarefak turerat 

Summa kostnader 

Nettoresultat 

2 0 17 

Drirt Avs kr 
14 268 8 313 
35 839 6 624 
16 405 10 575 

2 742 
19 946 

963 

90 163 25 512 

Ackumulerat unders kott (-)/övers kott ( +) t ill VA-koll ektivet 
Summa kva1va rande VA-fond 

Ränta 
1888 
1 132 
6 628 

9 648 

Resultaträkning - sp ecifikation Avfall 2013-2017 

Verksamhetens intäkter 
Fas tighets renhål 1 ni ng 
ÅVC / åte1vinningsmateri al 
Deponi vidarefakturerat 

Summa intäkter 

Verksamhetens kostn ader 
Kärl hanteri ng / sl am 
ÅVC / å te1vinningsmateri al 

Deponier 
Planering, utredning, gemensamma fk ner 

Deponi vidarefakn1rerat 

Summa kos tnader 

Ne ttores ultat 

2017 

Dr irt Avs kr 
32 659 807 
18 176 992 

531 101 
6 641 

16 711 

74 718 1 900 

Ackumulerat underskott (-) /övers kott ( +) till Avfalls kollektivet 

Ränta 
-23 
125 

15 

117 

Totalt 2017 Totalt 2016 Totalt 2015 Total 2014 Totalt 2013 

101 728 101107 95 385 93 063 89 685 
7 578 6434 5 598 9 822 9 947 
8 770 2 564 4 336~ 1 747 2 378 

963 

119 039 110 105 105 319 104 632 102 010 

Totalt 2017 Totalt 2016 Totalt 2015 Totalt 2014 Totalt 2013 

24469 21 905 14 603 16 558 11 442 
43 595 40 088 38 041 37 188 35 906 
33 608 33314 32 723 30 61~ 34 59 1 

2 74 2 1 906 1 73 1 1 347 862 
19 946 17 491 15 625 14 227 14 182 

963 

125 323 114 704 102 723 99 938 96 982 

-6 284 -4 599 2 596 4 694 5 028 

-6 284 19 606 17 010 12 316 
9 682 15 007 

Totalt 2017 Totalt 2016 Tot.,IL 2015 Totalt 2014 Totalt 2013 

51 524 52 805 49 158 45 371 43 639 
5 870 

16 711 

74 105 

5 559 
1 648 

60 012 

Totalt 2017 Totalt 2016 

33 443 32 568 
19 293 16 957 

647 2 449 
6 641 6199 

16 711 0 

76 735 58 173 

-2 630 1 839 

5 314 7 944 

4 52 1 
356 

54 035 

Total t 2015 

30 330 
15 713 

1 167 
5 810 

311 

53 331 

704 

6105 

4 768 
120 

so 259 

5 145 
35 

48819 

Totalt 2014 Tota lt 2013 

26 955 26 247 
14 792 14 397 

497 1 843 
5 386 5 852 

0 35 

47 630 48374 

2 629 445 

5 401 2772~ 
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Särredovisning 
Tkr 

Särredovisning VA och Avfallsverksamhet Varberg Vatten AB 
Balansrä kning - specifika tion va och avfa ll 2016-2017 

2017 

Tillgå ngar VA Avfall Totalt 
Byggnader och m ark 131 147 2 970 134 117 
Maskiner och teknis ka anläggni ngar 604 125 5 740 609 865 
Inventarier 3 890 3 890 
Pågående nyanläggningar 137 734 36 195 173 929 
Finans iella anl äggnings tillgångar 153 197 1 000 154 197 , 
Summa anläggningstillgångar 1 026 203 49 795 l 075 998 

0 msättningstil I gångar 56 009 27 210 83 219 

Sum ma till gångar 1 082 212 77 005 1 159217 

Eget kapital och skulder VA Avfall Totalt 
Eget kapital 1 338 669 2 007 
0 beskattade rese1ver 151 193 151193 
Avsättning återställ ning deponier 1 061 1 061 
Långfristiga lå neskulder 721 992 67 744 789 736 
Periodiserade anläggn ingsavgifter 161 587 161 587 
VA fo nd 9 682 9 682 
Ko1tfristiga skulder 25 195 18 7S6 43 951 

Summa Eget Kapi tal och skulder 1 070 987 88 230 1 159 217 

Summeringen av verksamheterna överensstämmer med bolagets totala bala ns rä kning. Avfallsverksamheten får i 
samma nställ ni ngen negativa ko1tfristiga skulder v ilket tolkas som en fordran. En fö rklaring ka n vara att av fa l Is-
verksamheten har tillfö1t mer likvida medel ä n man använt medan VA-verksamheten använder likvida medel 
i en stö rre utsträckning fö r s in verksamhet. 
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201 6 

VA Avfall Total t 
106 589 3 256 109 845 
417 705 6 995 424 700 

66 66 
226 355 13 143 239 499 
135 572 1 000 136 572 , 
886 222 24 460 910 682 

60 637 29 325 89 962 

946 858 53 786 1 000 644 

VA Avfall To talt 
1338 669 2 007 

133 568 133 568 

2 588 2 588 
597 148 42 676 639 824 
137 292 137 292 

15 007 15 007 
62 sos 7 8S2 70 357 

946 858 53 786 1 000644 
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Kassaflödesanalys 
Tkr 

Den löpande verksamheten 
Resultat före finansiella poster 
Avskrivningar 
Övriga ej likviditetspåverkande poster 
Erhå llen ränta 
Erlagt ränta 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av kundfordringar 
Förändring av kortfristiga fordringar 
Förändring av leverantörsskulder 
Förändring av kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 
Amortering av lån 
Periodiserade anläggningsavgifter 
VA-fond 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Not 
1 

2017-01-01 
-2017-12-31 

9 491 
27 411 
-1 527 

276 
-9 767 

25 884 

-7 272 
3 549 

-5 169 
-21240 
-4 248 

-175 101 

150 000 
-87 

24 295 
-5 325 

168 883 

-10 466 

62 559 
52 093 
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2016-01-01 
-2016-12-31 

11392 
21680 

-12 778 
224 

-11 616 

8 902 

-4 837 
2 041 

15 265 
-6 812 

14 559 

-218 485 

205 000 
-88 

28 526 
15 007 

248445 

44 519 

18 040 
62 559~ 



Varberg Vatten AB 

Org.nr 556768-1977 

Noter 
Tkr 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

11 (21) 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas å rsredovi sningen med tillämpning av 
å rsredovisningslagen och Bokförings nämndens a llmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
ko11cernredovisni11g (K3). 

Redovis nings principerna ä r oförändrade jämfö rt med föregående å r. 

lntresseföretagsredovisning 
Som intresseföre tag betraktas de fö re tag som inte ä r dotterbolag, men där bolaget direkt e ller 
indirekt innehar minst 20 % av röste rna för samtliga de la r, elle r på annat sätt har ett be tydande 
infly tande. 

1 bolagets bokslut redovisas andela r i int ressefö re tag till anskaffningsvärde med avdrag fö r 
eventue lla nedskrivningar. Som intäkt från intresseföre tag redovi sas endas t e rhå llen utdelning 
av vinstmedel som intjänats efter fö rvärvet. 

Lånekostnader 
1 bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den per iod till vilken de hänfö r s ig. 
Skulder till Va rbergs kommun redovisas som långfris tiga även då kapita lförfall infaller inom ett 
till fem år. Syfte t med kredi terna är a tt ny ttjas över en längre period och möjligheten till 
refinansie ring ses som mycket god. 

lntäktsredovisning 
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkten till kund i enlighet med 
försä ljningsvillkoren. Försäljningen redovisas ne tto efte r moms och rabatter. 

Övriga intäkte r som intjäna ts intäkts redovisas enligt fö lj ande: 
Hyresintäkter: 1 den period uthyrningen avser 
Ränteintäkter: I enlighet med effektiv avkastning 
Anläggningsavgifter: Resultatfors med 10 % som intäkt på åre ts resultat och reste rande 90% 
periodiseras över 40 år, vilke t mo tsvara r en genomsnittlig avskrivningstid fö r motsvarande 
tillgång. r\.> 
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Redovisningsprinciper för enskilda balansposter 

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anska ffningsvä rde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Anläggnings tillgångarna 
delas upp i komponenter som är betydande samt har skilda avskrivningstider. 

När en komponent i en anläggningsti llgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny 
avskrivningsplan. 

Tillkommande utgifter som avser ti llgångar som inte de las upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffn ingstidpunkten. 

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnad och mark 

Markarbe te/markanläggning 
Va ttenverk 
Tryckstegringsstation 
Avloppsverk 
Avloppspumpstation 
Bassäng 
Avfalls anläggning 
Borra 

Maskinutrustning 

El och s ty r 
VVS ( rörinstallation) 
Pumpar 
Skrapor 
Sand tvätt 
Centrifug 
Ultrafilter 
Galler 
Blåsinstrument 
Rensutrustning 
Gastu rbin 
Övrig maskinutrustning 

5% 
4% 
3% 
4% 
3% 
3% 
4% 
3% 

10 % 
10 % 
10% 
10% 
10 % 
10 % 
10 % 
10 % 
10 % 
10 % 
10 % 
10 %!(> 



Varberg Vatten AB 

Org.nr 556768-1977 

Ledningar i mark 

Vattenledning 
Spillvattenl edning 
Dagvattenledning 

Övrigt 

Container /komprimator 
Inpassering 

Finansiella instrument 

2% 
2% 
2% 

13% 
20 % 

13 (21) 

Samtliga finans iella instrument värd eras och redovisas utifrån anskaffningsvärden i enlighet 
med reglerna i kapitel 11 i BFNAR 2012:1. Har en finansiell anläggnings tillgång på balansdagen 
ett lägre värde ä n det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värd e om det kan 
antas att värdenedgå ngen är bestående. 

Låneskulder 
Lå neskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska å terbetalas vid förfallotidpunkten 
periodiseras mellanskillnaden såsom räntekos tnad eller ränteintäkt över lånets löptid. 
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som 
återbetalts. 

Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats ge nom 
återbetalning eller a tt dessa efters känks. 

Alla transaktioner redovisas på likviditetsdagen. 

Leasing och hyra 
Samtliga leasing- och hyresavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att 
leasingavgiften kostnadsförs i resul taträkningen linjärt över leasingperioden. 

Skatt 
Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den 
skatt som beräknas på det skattepliktiga resulta tet fö r perioden. Uppskjuten skatt beräknas med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, 
skulder och avsättningar. Hänsyn tas även till andelen i intressebolagens skatt. 

På grund av sambandet mellan redovis ning och beskattning redovisas den uppskjutna 
skatteskulden på obeskattade rese rver, som en del av de obeskattade reserverna. 

Avsättningar 
Som avsättning ha r redovisats fö rpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till 
räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen a ntingen ä r säkra eller 
sannolika till sin förekoms t men oviss till belopp e ller till den tidpunkt då de ska infrias. 

Statliga bidrag 
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert a tt bidraget kommer 
att erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidrage t. Bidrag~ 
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avsedda att täcka investeringar i materie lla eller immateriella anläggningstillgånga r r educerar 
tillgångarnas anskaffningsvärden och därmed det avs krivnings bara beloppet. 

Koncernbidrag 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner enligt K3. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrige ringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 

Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 

Kassalikviditet(%) 
Omsättningstillgångar inklusive outnyttjad checkräkningskredit minskat med lager i relation till 
kortfristiga skulder. 

Soliditet(%) 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande t ill 
balansomslutning. 

Avkastning på sysselsatt kap.(%) 
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande ti ll genomsnittligt syselsatt kap ital. 
Sysselsatt kapital = balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder inklusive 
uppskjutna skatteskulder. 

Avkastning på justerat eget kapital(%) 
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med 
avdrag för uppskjuten skatt). 

Avkastning på totalt kap.(%) 
Resultat efter finans iella poster med ti llägg av räntekostnader dividerat med geno msnittlig 
balansomslutning. 

Genomsnittlig kostnadsränta 
Räntekostnader dividerat med räntebärande skulder. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanlysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
transaktioner som medför in- e ller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfris tiga 
finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, 
dels 
- handlas på en öppen marknad till kända belopp e ller 
- har kortare å terstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.rp 
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Koncernkontot ingår i likvida medel när kredit ej nyttjas, medans när krediten nyttjas ingår den 
bland de kortfristiga skulderna. 

Bedömningar och uppskattningar 
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara 
det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som görs ses över regelbundet och 
vår bedömning är att dessa inte innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år. 

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

Nettoomsättningen per rörelsegren 
Konsumtionsavgifter VA 
Anläggningsavgifter VA 
Konsumtionsavgifter Avfall 
Återvinning, avgifter och försäljning 
Reglering taxor 
Övriga intäkter 

Not 3 Leasingavtal 

2017 

102189 
7 578 

51061 
6 051 
8 914 

79 
175 872 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1154 tkr (596 tkr). 

2016 

101 915 
6 434 

52 444 
5 680 
1033 

20 
167 526 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägnings bara leasingavtal, förfaller till betalning enligt 
följande: 

Inom ett år 
Senare än ett år men inom fem år 
Senare än fem år 

Not 4 Arvode till revisorer 

2017 

314 
462 

0 
775 

2016 

201 
325 

0 
526 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovis ningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på 
bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

c0 
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PwC 
Revisions uppdrag 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 
Skatterådgivning 
Övriga tj änster 

Not 5 Anställda och personalkostnader 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 

Sociala kostnader 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i s tyrelsen 
Andel män i s tyrelsen 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 

Not 6 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag 

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 
Andel av årets totala fö rsäljningar som skett till andra 
företag i koncernen 

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter 

2017 

40 
57 

0 
1 

98 

2017 

143 
143 

33 
33 

177 

40% 
60% 

100% 

2017 

4,00 % 

10,00 % 

2017 

276 
276 
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2016 

40 
44 

0 
6 

90 

2016 

138 
138 

36 
36 

174 

40 % 
60% 

100 % 

2016 

5,00 % 

13,00 % 

2016 

224 
2241() 
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Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader till Varbergs Kommun 
Övriga räntekostnader 

Not 9 Bokslutsdispositioner 

Förändring av överavskrivningar 
Erhållna koncernbidrag 

Not 10 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Omklassifice ringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Omklassificeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingåe nde avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 
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2017 2016 

9 217 11 450 
550 166 

9 767 11616 

2017 2016 

-17 625 -26 543 
17 625 26 543 

0 0 

2017-12-31 2016-12-31 

158 524 101881 
12 088 34 314 
20 206 22 329 

190 818 158 524 

-48 679 -41 703 
-8 022 -6 976 

-56 701 -48 679 

134117 109 845 

2017-12-31 2016-12-31 

492 526 427 487 
85 026 47 498 

119 152 17 540 
696 703 492 525 

-67 826 -53 140 
-19 013 -14 685 
-86 838 -67 825 

609 865 424 700 
ff) 
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Åre ts avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningar 

Ingående anskaffningsvärde 
Inköp 
Omklassificering 
Strykning 

Not 14 Andelar i intresseföretag 

Ingåe nde anskaffningsvärd en 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Not 15 Specifikation andelar i intresseför etag 
Kapital 

Namn 
Vatten & Miljö i Väs t AB 

Vatten & Milj ö i Väst AB 

- Rösträtts- Antal 
andel andel andelar 
50 % 50 % 3 000 

Org.nr 
556764-
7606 

Säte 

Falkenberg 

2017-12-31 

165 
4 201 
4 366 

-99 
-377 
-476 

3 890 

2017-12-31 

239 499 
73 786 

-137 879 
-1478 

173 928 

2017-12-31 

Bokfört 
värde 
3 000 
3 000 

3 000 
3 000 

3 000 
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2016-12-31 

165 
0 

165 

-80 
-19 
-99 

66 

2016-12-31 

142 695 
136 673 
-39 866 

-3 
239 499 

2016-12-31 

3 000 
3 000 

3 000 

Eget 
kapital Resultat 

5 940 2 <() 
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Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Ofakture rade konsumtionsavgifte r 
Förutbetald försäkringspre mi e 
Övriga poster 

Not 17 Checkräkningskredit 

Beviljad belopp på checkräkningskredit uppgår till 
Utnyttjad kredit uppgår till 

Not 18 Antal aktier och kvotvärde 

Namn 
Antal A-Aktier 

Not 19 Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslå r att till förfo gande s tående vins tmed el: 

ba lanser ad vins t 

di sponeras så att 
i ny räkning överföres 

Not 20 Obeskattade reserver 

Ackumule rad e övera vskrivningar 

Not 21 Övriga avsättningar 

Ingående avsatta m ed el (de ponie r) 
Årets användning för å ters tä llning deponier 

2017-12-31 

3 152 
0 

589 
3 742 

2017-12-31 

45 000 
0 

45 000 

Antal 
aktier 
2 000 
2 000 

2017-12-31 

7 

7 

2017-12-31 

151193 
151193 

2017-12-31 

2 588 
-1 528 
1061 
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2016-12-31 

5 766 
202 

0 
5 968 

2016-12-31 

45 000 
0 

45 000 

Kvot
värde 

1 

2016-12-31 

133 568 
133 568 

2016-12-31 

15 365 
-12 777 

2 588~ 
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Not 22 Långfristiga skulder 

Förfaller senare än fem år efter balansdagen 
Lå ngfris tig skuld Va rbergs kommun 
Pe riodiserade anläggningsavgifter 
VA fond 

Not 23 Skulder som avser flera poster 

2017-12-31 

789 737 
161 587 

9 682 
961 006 

20 (21) 

2016-12-31 

639 824 
137 292 

15 007 
792 123 

Företagets periodise rade a nläggningsavgifte r ligger i å rs redovisningen både som lå ngfris tig och 
kortfris tig skuld. 

Långfristiga skulder 
Lå ngfristig del av periodiserade a nläggningsavgifte r 

Kortfristiga skulder 
Ko rtfris tig d el av pe riodiserad e anläggningsavgifter 

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

VA-kos tnad er, s la mlage r mm 
Avfalls kos tnade r 
Energikos tnade r 
Övriga poster 
Återbe talning VA-avgifte r mm 
Överuttag avfallsutgifter e nl besluad inves teringspla n 
Överuttag VA-utgifter enl beslutad investerings plan 

Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

2017-12-31 

161 587 
161587 

4 614 
4614 

2017-12-31 

4 754 
2 364 

875 
598 

0 
5 242 

-6 453 
7 381 

2016-12-31 

137 292 
137 292 

3 885 
3 885 

2016-12-31 

11 692 
2 047 

500 
465 

88 
7 944 

0 
22 736 

Inga h ä nde lser har inträffa t e fte r ba la nsdagen men före undertecknandet av denna 
å rs redovisning so m ä r att be teckna såsom väsentlig. 

/'f'> 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2018-04-16 för fastställelse. 

~rg 2?18-03-01 

Peter S: o~,-m Ordför~~ 
~~ 

Margareta Björks nd-Tuominen 
Verkställa1 de direktör 

Anette Lofjärd 

~ 
Roland Ryberg Christian Persson 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03- \S-

Ö~s Pricewaterhouse Coopers AB 

/~M7ee~ 
Peter Sjöberg 
Auktoriserad re sor 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Varberg Vatten AB, org.nr 556768-1977 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfött en revision av årsredovisningen för Varberg Vatten AB för år 2017. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Varberg Vatten ABs finansiella ställning per den 3 1 december 2017 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vå1t 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Varberg Vatten AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande d irektören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter , vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att foitsätta verksamheten. De upplyser, när så är t illämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fmtsatt drift. Antagandet om fo1tsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerh et, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan för väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: w.vw.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Varberg Vatten AB för år 2017 samt av förslaget t ill dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Gnmdför uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Varberg Vatten AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig t ill någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vå1t 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Varberg den 15 mars 2018 :::Ig' Pcioew,techou"Coope" AH 

z:::r6~ 
Auktoriserad reviso~ 
Huvudansvarig revisor 

~::ove~l'6' 
Auktoriserad revisor 
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