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Affärsverksamhet 

VA-verksamhet 

Redovisning av VA-verksamheten ska ske enligt särskild lagstiftning och 

sidoordnat från den skattefinansierade verksamheten. 

Resultaträkning 

Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

   

Verksamhetens intäkter 28 30 

Verksamhetens kostnader -22 -23 

Avskrivningar -5 -5 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1 2 

   

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -1 -2 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 0 0 

   

ÅRETS RESULTAT 0 0 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter uppgår till 30 mkr, vilket är en ökning med 2 mkr 

jämfört med föregående år men ligger på samma nivå som 2019. 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår till 23 mkr, vilket är en ökning med 1 mkr 

jämfört med föregående år men 2 mkr lägre än 2019. Följande fördelade 

kostnader från kommunen belastar verksamheten; drift och 

underhållskostnader för samtliga anläggningar för vattenproduktion, 

avloppsrening och ledningsnät. Interna kostnader som personalkostnader 

från gata/park och ekonomiavdelning, köpt tjänst från miljö/hälsoskydd 

och IT samt övriga overheadkostnader. 

Avskrivningar 

Kostnaderna för planenliga avskrivningar uppgår till 5 mkr, vilket är på 

samma nivå som föregående år. 

Finansiella intäkter/kostnader 

Den finansiella kostnaden på 2 mkr kommer från den internränta som 
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kommunen tar ut i samband med avskrivningskostnaderna. 

Årets resultat 

2021 års verksamhet innebar ett underskott med 0,02 mkr. I 

resultaträkningen ovan redovisas alltid ett nollresultat då över/underskottet 

regleras via en VA-fond. VA-fonden går från ett överskott på 0,26 mkr vid 

årets början till ett överskott på 0,24 mkr vid årets slut. 
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Balansräkning 

Mkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 

   

TILLGÅNGAR   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 96 113 

Maskiner och inventarier 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 96 113 

   

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Förråd 1 1 

Kundfordringar 0 1 

VA-fond 0 0 

Övriga fordringar 0 1 

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 0 0 

Summa omsättningstillgångar 1 3 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 97 116 

   

EGET KAPITAL 0 0 

   

AVSÄTTNINGAR   

Pensioner 3 3 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 3 3 

   

SKULDER   

Kommunlån 71 89 

Periodiserade anslutningsavgifter 20 21 

Summa långfristiga skulder 91 110 

   

Leverantörsskulder 2 2 

VA-fond 0 0 

Moms 0 0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 1 

Summa kortfristiga skulder 3 3 

   

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

97 116 

Anläggningstillgångar 

Investeringarna i VA-verksamheten uppgick till 22 mkr under 2021. Värdet 

på anläggningstillgångarna har efter avskrivningar ökat från 96 mkr till 

113 mkr. 
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Omsättningstillgångar 

Omsättningstillgångarna uppgår till 3 mkr jämfört med 1 mkr föregående år. 

Ökningen beror på högre belopp gällande kund- och moms fordran. 

Avsättningar 

Verksamhetens upparbetade pensionsskuld uppgår till 3 mkr. Beräkningen 

är gjord enligt VA-verksamhetens andel av kommunens pensionsskuld per 

anställd. 

Långfristiga skulder 

De långfristiga skulderna består av anslutningsavgifter om 21 mkr vilka har 

ökat marginellt från föregående år. Anslutningsavgifter avser i huvudsak 

kostnader för att dra fram ledningar till fastigheter. 29/30-del bokförs som 

en långfristig skuld till VA-kollektivet och 1/30-del redovisas som en 

förutbetald intäkt i resultaträkningen varje år för att matcha avskrivningarna. 

De långfristiga skulderna består också av lån från Vara kommun och uppgår 

till 89 mkr och är en ökning från 71 mkr föregående år och hänger samman 

med ökningen av anläggningstillgångarna. 

Kortfristiga skulder 

De kortfristiga skulderna uppgår till 3 mkr vilket är samma nivå som 

föregående år. Den största posten avser leverantörsskulder vilken uppgår till 

2 mkr. 

Redovisningsprinciper 

VA-redovisningen följer de grundläggande principer som finns i Lagen om 

allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), Lagen om kommunalredovisning 

(1997:614) samt de rekommendationer som ges ut av rådet för kommunal 

redovisning (RKR). 

Verksamhetens intäkter 

Anslutningsavgifter i VA-verksamheten redovisas som en förutbetald intäkt 

och periodiseras över en tid på 30 år. 

Verksamhetens kostnader 

Skuld för semester och okompenserad övertid är inte upptagen i 

balansräkningen, utan årets förändringar i skulden bokförs mot resultatet. 
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Avskrivningar 

Avskrivningarna beräknas på anskaffningsvärdet och börjar samma år som 

investeringen aktiveras. Avskrivningar sker med utgångspunkt från följande 

ekonomiska livslängd: 

 10 år Inventarier 

 40 år Vatten- och avloppsverk samt pumpstationer 

 70 år Vatten- och avloppsledningar 

Finansnetto 

Anläggningstillgångarna är finansierade med kommunlån. 

Skulder 

Enligt "Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster" ställs krav på en separat 

balansräkning för VA-verksamheten för att visa att det är en taxefinansierad 

verksamhet. Årets resultat redovisas därför inte som en del av kommunens 

egna kapital, utan som en kortfristig skuld, VA-fond. 

Långfristig skuld avser kommunlån och motsvarar anläggningstillgångarna 

med avdrag för förutbetalda anslutningsavgifter. 


