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Svenskt Vatten AB
Org nr 556473-5248

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Svenskt Vatten AB får härmed avge följande
redovisning för sin förvaltning under räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
Allmänt om verksamheten
Svenskt Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Föreningen Svenskt Vatten (802003-6847) med säte i
Stockholm). Medlemmarna i Föreningen Svenskt Vatten är kunder i dotterbolaget.
Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag VA-organisationerna.
År 2020 var första året för den nya verksamhetsstrategin. I september 2019 beslutade styrelsen om
en ny verksamhetsstrategi för perioden 2020-2026.
Målet för Sveriges VA-organisationer är att till 2026 väsentligt stärka sin förmåga att:
… leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster
… bidra i samhällsplanering och klimatanpassning
… vara en attraktiv arbetsgivare
År 2021 har på flera sätt fortsatt att vara påverkat av Covid-19 och dessa effekter. All verksamhet har i någon
mening blivit påverkad gällande genomförande och arbetssätt. Anpassningar i arbetssätt har gått bra och
bedömningen är att merparten av verksamheten genomförts enligt plan fast på annat sätt. Den del av
verksamheten som påverkats mest avseende intäkter, kostnader, genomförande är utbildning/konferens.
Omställningsarbetet till digitala och hybrida utbildningar/konferenser har bidragit till att fler har fått möjlighet
att delta.
Svenskt Vatten har under 2021 bidragit till medlemmarnas utveckling genom
- Utbildningar, konferenser och seminarier för tjänstemän, myndigheter, politiker och nyckelintressenter
- Sakkunniga riktlinjer och rapporter vad gäller exempelvis dricksvatten, avloppsrening, uppströmsarbete
rörnäts- och klimatarbete samt vattentjänstjuridikfrågor.
- Sakkunniga experter i statliga utredningar och nära samverkan med myndigheter och departement.
- Samordning och delfinansiering av fyra högskolekluster inom VA-forsking. Genom SVU-medel
finansiera, stödja och styra forskning med konkret nytta för medlemmarna.
Trots fortsatt pandemi har vi kunnat bedriva vår utbildnings- samt konferensverksamhet på ett tillfredställande sätt tack
vare de omställningar som påbörjades redan under 2020.
Under 2021 deltog 2375 (f.å.765) personer i Svenskt Vattens utbildningsverksamhet. Vi har genomfört 45 utbildningar
online, 5 fysiska utbildningar samt 21 uppdragsutbildningar. Då merparten av utbildningarna nu är omställda till att
kunna hållas både online och fysiskt har vi kunnat erbjuda stora delar av vårt kursutbud. Undantag är våra diplomkurser
som på grund av sin längd inte är möjliga att hållas online. Arbetet med revidering och omställning av utbildningar har
fortlöpt under året.
Under 2021 deltog 2125 (f.å.250) personer i något av Svenskt Vattens konferensarrangemang. Vi har under året
genomfört 10 webinars, 4 digitala konferenser samt 1 hybrid konferens. Det nya formatet hybridkonferens har varit
mycket uppskattat och ett format vi kommer framgent att fortsätta applicera på några av våra större konferenser.
Svenskt Vatten Utveckling, SVU har fördelat 48 (f.å. 17) MSEK i forskningsmedel till 19 (f.å. 27) projekt under 2021.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt

2021

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning

72 338

49 916

96 250

80 142

72 440

Resultat e. finansiella poster

10 050

33

3 588

2 844

2 577

6 032

-400

2 340

1 538

1 102

118 690

99 820

91 792

97 953

98 124

32%

31%

34%

28%

26%

Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet %
Definitioner: se not 12

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Omsättningen 2021 har väsentligt förbättrats jämfört med 2020 på grund av att Svenskt vattens lyckats ställa om till fler
digitala och hybrida arrangemang. Det var också möjligt under en period att genomföra några större fysiska
konferenser.
Händelser efter balansdagen
Rysslands pågående invasionen av Ukraina har lett till en negativ påverkan på de internationella finansmarknaderna.
Detta har påverkat företagets/koncernens finansiella placeringar. Marknadsvärdet på företagets finansiella placeringar
har minskat i värde med 3,4 Mkr per 2022-03-21, jämfört med 2021-12-31.
Förändring eget kapital

Ingående balans
Årets resultat
Eget kapital

Aktiekapital

Reserver

Balanserat resultat
inkl årets resultat

2 000

400

25 323

–

–

6 032

2 000

400

31 355

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital, kronor 6032000
disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

31 354 808
31 354 808

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Not

2021

2020

2

72 338
–
72 338

49 916
–
49 916

-125
-39 252
-28 162

-256
-27 627
-26 917

-86
4 713

-59
-4 943

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

5 343
–
-6
10 050

4 973
3
–
33

Bokslutsdispositioner
Periodiseringsfond
Resultat före skatt

-2 339
7 711

-115
-82

-1 679
6 032

-318
-400

Belopp i tkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Skatt på årets resultat
Årets resultat

3

4

TeamEngine Document E-Sign ID: 9D867823-EB71-445B-BD2A-90722149EBCD. Page 4 of 13.

TeamEngine E-Signing

5 (11)

Balansräkning
Not

Belopp i tkr

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

5
6

31
164
195

65
216
281

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

72 312
72 312
72 507

62 970
62 970
63 251

33 347
33 347

28 336
28 336

6 356
–
–
573
1 529
8 458

1 350
126
1 356
1 287
1 788
5 907

4 378
4 378
46 183
118 690

2 326
2 326
36 569
99 820

2 000
400
2 400

2 000
400
2 400

25 323
6 032
31 355
33 755

25 724
-400
25 324
27 724

5 843
5 843

3 504
3 504

11 509
60 085
1 023
1 010
956
4 509
79 092
118 690

5 993
58 526
–
–
1 209
2 864
68 592
99 820

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Pågående arbete för annans räkning
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos moderföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital (20 000 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förskott från kunder
Skulder till moderbolag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

TeamEngine Document E-Sign ID: 9D867823-EB71-445B-BD2A-90722149EBCD. Page 5 of 13.

TeamEngine E-Signing

6 (11)

Noter
Belopp i tkr
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.

Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal.
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.
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Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och
värderas därför som en post.
Värdering av finansiella skulder
Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.
Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda planer
Företaget har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns:
- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast
kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom
företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
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Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
Ränta
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas.
Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt
när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida
prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan
villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.
Pågående arbete
I balansräkningen görs en bruttoredovisning av pågående projekt. Detta innebär att förskott till
leverantörer samt aktiverade direkta och indirekta kostnader i ej avslutade projekt redovisas under
rubriken Pågående arbete för annans räkning. Förskott från kunder i ej avslutade projekt redovisas
under rubriken Förskott.
Not 2

Nettoomsättning

Verksamhetsintäkter
Serviceavgifter
Intäkter SVU
Företagspartners
Erhållna bidrag
Övriga intäkter

Not 3

2021

2020

24 357
24 018
20 499
2 793
671
–
72 338

17 090
23 830
5 587
2 874
535
–
49 916

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
varav

Medelantalet anställda

Svenskt Vatten AB

varav

2021

Kvinnor

2020

Kvinnor

26

54%

26

56%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2021

2020

Andel kvinnor

Andel kvinnor

40%
25%

33%
25%

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Svenskt Vatten AB

17 933

9 458

17 262

8 730

(varav pensionskostnad)

1)

(3 982)

1)

(3 904)

Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

2021

2020

1) Av bolagets pensionskostnader avser 528 (f.å. 470) VD.
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda
2021
2020

Svenskt Vatten AB
(varav tantiem o.d.)

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

2 049

15 884

1 833

15 429

(–)

(–)
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Not 4

Skatt på årets resultat

Skatt pga ändrad taxering
Årets skattekostnad

2021

2020

–
1 679
1 679

244
74
318

2021

Avstämning av effektiv skatt

Procent

Resultat före skatt

Procent

Belopp

7 711

Skatt enligt gällande skattesats för bolaget
Ej avdragsgilla kostnader
Skatt hänförlig till tidigare år
Skatt på investeringsfonder
Redovisad effektiv skatt
Not 5

2020
Belopp

-82

20,6%

-1 588

21,4%

18

0,2%

-18

-28,4%

-23

0,0%

–

-297,8%

-244

0,9%

-72

-82,6%

-68

21,8%

-1 679

-387,5%

-318

Nedlagda utgifter på annans fastighet
2021-12-31

2020-12-31

96
–
–
96

697
96
-697
96

-31
–
-34
-65

-697
697
-31
-31

31

65

2021-12-31

2020-12-31

1 231
–
–
1 231

1 279
173
-221
1 231

-1 015
–
-52
-1 067

-1 207
221
-29
-1 015

164

216

2021-12-31

2020-12-31

62 970
40 000
-30 658
72 312

59 997
35 000
-32 027
62 970

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut
Not 6

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning på anskaffningsvärden

Redovisat värde vid årets slut
Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Redovisat värde vid årets slut
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Not 8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Service- och hyresavtal
Hyra lokaler
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

Not 9

2020-12-31

619
451
459
1 529

448
439
901
1 788

2021-12-31

2020-12-31

2 602
1 907
4 509

1 866
998
2 864

2021-12-31

2020-12-31

32 670

9 565

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader avseende personal
Övriga upplupna kostnader
Not 10

2021-12-31

Eventualförpliktelser

Forskningsprojekt SVU

Eventualförpliktelser avser beviljade forskningsmedel för utvecklingsprojekten Dricksvatten, Rörnät och
Avlopp & Miljö för år 2022-2026 inom Svensk Vatten Utveckling, SVU.

Not 11
Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Föreningen Svenskt Vatten, org nr 802003-6847 med säte i Bromma.
Föreningen Svenskt Vatten upprättar koncernredovisning för koncernen.
Inköp och försäljning inom koncernen
Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % (f.å. 0%) av inköpen och 1,1% (f.å. 2,5%) av
försäljningen till andra företag inom den företagsgrupp som företaget tillhör.
Not 12

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:
Soliditet:

Totala tillgångar
Totalt justerat eget kapital / Totala tillgångar
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Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Elisabeth Unell

Pär Dalhielm

Ordförande

Verkställande direktör

Andreas Thunberg,

Annika Huber

Claes Enar Johansson

Daniel Danielsson

Ilmar Reepalu

Irene Oskarsson

Joel Olthed

Karl Lundgren

Lena Blad

Maria Antonsson

Mikael Jeansson

Peter Lönn

Sigrid De Geyter

Stefan Johansson

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Anna Landerholm Granberg
Auktoriserad revisor
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Sigrid De Geyter
E-mail: sigrid.degeyter@uppsalavatten.se
Role: VD
2022-03-23 10:36 CET

Irene Oskarsson
E-mail: irene.oskarsson@aneby.se
2022-03-23 10:37 CET

Ilmar Reepalu
E-mail: ilmar.reepalu@malmo.se
2022-03-23 10:46 CET

Mikael Jeanson
E-mail: mikael.jeansson@tingsryd.se
Role: KSO
2022-03-23 10:56 CET

Stefan Johansson
E-mail: stefan.johansson@skelleftea.se
Role: Avdelningschef Vatten & Avfall
2022-03-23 11:55 CET

Pär Dalhielm
E-mail: par.dalhielm@svensktvatten.se
Role: VD
2022-03-23 12:55 CET

Peter Lönn
E-mail: peter.lonn@harryda.se
Role: Kommundirektör
2022-03-23 13:18 CET

Daniel Danielsson
E-mail: daniel.danielsson@are.se
2022-03-23 13:37 CET

Claes Enar Johansson
E-mail: claes.johansson@politiker.goteborg.se
2022-03-23 13:56 CET

Lena Blad
E-mail: lena.blad@gastrikevatten.se
Role: Vd
2022-03-23 20:58 CET

Elisabeth Unell
E-mail: elisabeth.unell@vasteras.se
Role: Oppositionsråd
2022-03-24 20:05 CET

Karl Lundgren
E-mail: karl.lundgren@kungsbacka.se
Role: Förvaltningschef
2022-03-28 09:14 CEST

Andreas Thunberg
E-mail: andreas.thunberg@kappala.se
2022-03-28 09:49 CEST

Joel Olthed
E-mail: joel.olthed@vasyd.se
Role: Förbundsdirektör
2022-03-28 11:49 CEST

Maria Antonsson
E-mail: maria.antonsson@stockholm.se
2022-03-28 13:54 CEST

Annika Huber
E-mail: annika.huber@hudiksvall.se
2022-03-28 14:46 CEST
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Anna Landerholm Granberg
E-mail: anna.granberg@kpmg.se
Role: Auktoriserad revisor
2022-03-30 11:49 CEST
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