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Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 

österåkersvatten AB startade sin verksamhet 1994. Bolagets uppgift är att tillhandahålla 
vatten- och avloppsförsörjning samt äga och förvalta anläggningstillgångar bestående av i 
huvudsak vattentorn, ledningsnät, reningsverk och pumpstationer belägna i Österåkers 
kommun. 

Från 1/1-2010 ansvarar bolaget även för avfallshanteringen inklusive omhändertagande av 
slam från enskilda anläggningar i kommunen. 

Affärsområde Avfall stod för 34 (37) % av Österåkersvattens omsättning år 2014. 

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal. Tjänster för administration, 
drift och underhåll har köpts från moderbolaget Roslagsvatten AB. 

Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 
Uppgifterna i flcrsårsöversikten har ej räknats om vid övergång till K3-regelverket, med 
hänvisning till K3 p.35.3 och 35.32 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not I 

* V A-verksamhet skall enlig lag (över tid) utföras till självkostnad för V A-abonnenterna. 
Därför kan positiva års resultat finansiera år med underskott. 

2014 2013 2012 2011 2010 
Rörelsens intäkter 
Resultat efter finansiella poster* 
Soliditet, % 
Avkastning på totalt kapital, % 

157 138 137 971 126 618 137 491 113 172 
3 277 996 -4 504 -1422 3 996 

2,4 2,1 2,5 4,9 6,5 
1,4 1,7 1,4 1,8 3,5 
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Ägarförhållanden och koncernstruktur 
Bolaget ägs till 99 % av Roslagsvatten AB (org. nr 556142-2394) och till 1 % av Österåkers 
kommun. 
Bolaget har sitt säte i Österåker kommun. 

Aktieägare i Roslagsvatten AB: 
Österåkers kommun 43,9 % (61,8%) 
Vaxholms stad 12,6 % (15,6%) 
Knivsta kommun 11,5% (10,1 %) 
Vallentuna kommun 16,7% (10,1 %) 
Täby kommun 1,1 % (1,6%) 
Danderyds kommun 0,6 % (0,8 %) 
Ekerö kommun 13,6% 

Under året har Ekerö kommun gått in som delägare i Roslagsvatten. Koncernen utökades då 
med ett dotterbolag och består nu av fem dotterbolag; Österåkersvatten AB, Vaxholmsvatten 
AB, Knivstavatten AB, Vallentunavatten AB och Ekerövatten AB. Österåkersvatten, 
Vaxholmsvatten och Vallentunavatten ägs till 99 % av Roslagsvatten, Österåkers kommun, 
Vaxholms stad och Vallentuna kommun äger 1 % i respektive bolag. Knivstavatten ägs till 
99,9 % av Roslagsvatten och Knivsta kommun äger resterande 0,1 % i bolaget. Ekerö 
kommun kommer under 2015 att köpa en aktie i Ekerövatten AB. 

Dotterbolagens verksamhet består i att äga och förvalta anläggningstillgångarna i respektive 
kommun. Styrelsen i dessa bolag bestämmer enligt fullmakt från respektive kommun eller 
fullmäktige taxorna och investeringsbudget samt övriga ärenden som ankommer på 
huvudman för kommunal V A-verksamhet. Beslut om taxeändringar och nya 
V A-verksamhetsområden skall fastställas av kommunfullmäktige. Roslagsvatten AB fördelar 
proportionellt, beroende på verksamhetens omfattning, intäkter och kostnader till varje 
dotterbolag. Inga anställda finns i dotterbolagen. 

Taxorna 
VA-brukningstaxan för en- och två-bostadshus höjdes i Österåker med ca 7 % från 1/1-2014. 
För flerbostadshus och verksamheter höjdes brukningstaxan från 1/1 2014 med 5 %. 

Från 1/1-2015 höjdes VA-brukningstaxan med 5,0 %. Österåkersvattens styrelse föreslåratt 
anläggningstaxan höjs med 20,0 % från 1/4-2015. 
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Försäljning 
Koncernens försäljning till kunder i Österåkers kommun uppgick under året till 204 620 
(171 770) kkr. 

Inköp och försäljning inom koncernen 
Bolaget har under året köpt varor och administrativa tjänster från moderbolaget för 124 200 
(116 018) kkr, samt inköp av vatten och övriga kostnader för 8 669 (8 263) kkr. 

Investeringar 
Bolaget har under året investerat 35 067 (120 109) kkr i nyanläggningar och upprustning av 
anläggningar. 
I moderbolaget finns pågående projekt på 20,6 (64,6) mkr som kommer att faktureras till 
Österåkersvatten när de är färdigbyggda. 

Miljöbokslut 

VA 
I Österåkers kommun ansvarar Roslagsvatten för sex reningsverk; Margretelund, 
Skärgårds-stad, Linanäs, Rydbo, Mellansjö och Roslagskulla. Totalt behandlar dessa 
anläggningar avloppsvatten från ca 34 800 personer. 

Under 2014 har det vid Margretelunds reningsverk avlägsnats 420 ton syreförbrukande 
ämnen, 79 ton kväve och 19 ton fosfor ur 3 025 500 m3 avloppsvatten. 

Under delar av året har slam från ytterverken tillsammans med slam bildat vid Margretelunds 
reningsverk behandlats genom rötning och avvattning. Under år 2014 har det producerats 2 
695 (2 336) ton slam varav 15 (58) % har använts för jordtillverkning och 73 (35) % har 
spridits på jordbruk. 12 (7) % av slammet ligger i mellanlager. 
Den gas som bildas vid rötning av slammet används till uppvärmning av Margretelunds 
reningsverk. 
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Dricksvatten 

Inköpt mängd dricksvatten från Norrvatten mäts vid respektive kommungräns. Odebiterad 
mängd dricksvatten för Österåkers kommun kan därmed beräknas på ett mer noggrant sätt. 
Vad gäller årets siffror finns en del osäkerheter på grund av fel på mätare. Inköpt och 
distribuerad mängd dricksvatten från Norrvatten har under 2014 beräknats uppgå till 2 447 
596 m3. Den icke debiterade mängden vatten var 35 % (siffran är osäker pga olika 
periodisering inköpt och sålt vatten). Produktionen i Roslagskulla vattenverk uppgick till 2 
033 m3 till och med mitten på juli då vattenverket ersattes med vatten från Norrvatten via en 
ny sjöledning. 

Händelser av väsentlig betydelse 

VA 
Roslagsvatten och Käppalaförbundet påbörjade under 2007 en gemensam utredning för att 
utvärdera möjligheten att ansluta Österåkers och Vaxholms avloppsrening till Käppalas 
reningsverk på Lidingö. Under 2010 sökte Käppala miljötillstånd att ansluta Österåker och 
Vaxholm till sitt reningsverk. I februari 2012 meddelade länsstyrelsen tillstånd för 
anslutningen. Naturvårdsverket överklagade tillståndet men slutligt besked om miljötillstånd 
gavs av Mark- och miljödomstolen våren 2014. 

En förstudie avseende alternativa anslutningsmöjligheter ska redovisas under våren 2015. 
Med resultatet av förstudien som underlag återstår beslut i Käppalaförbundets 
kommunalförbundsfullmäktige, i respektive förbundsmedlemskommuiis fullmäktige samt i 
såväl Österåkers som Vaxholms kommunfullmäktige. Dessutom måste överenskommelser 
om finansiering av projektet tas fram innan projektet kan fullföljas. 

Österåker och Vaxholm har beviljats miljötillstånd för utbyggnad av Margretelunds och 
Blynäs reningsverk på befintlig plats. 

Våren 2014 förstärktes Österåkers vattenförsörjning via en ny huvudledning från Norrvatten. 
Den nya vattenledningen innebär att Österåkers kommun idag har två inkommande 
huvudvattenledningar till Åkersberga, dels den nya ledningen som når Åkersberga via 
Brottby/Garnsviken och dels den ursprungliga ledningen som når Åkersberga och Vaxholm 
västerifrån via Täby. Den nya vattenledningen betyder ett säkrare system där risken för 
vattenbrist vid ett eventuellt driftstopp i någon av huvudledningarna minimeras. 

Under 2014 har följande detaljplaner vunnit laga kraft: Täljöviken, Rosenkälla 
handelsområde, Valsjöskogen, Skånsta 3:17, Västansjö, Hults Båtsmanstorp och Rydbo 

\ 
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Saltsjöbad del 1 och del 2. 

På Täljö/Näs-halvön har det under 2014 arbetats med flera exploateringar. Förutom 
projektstart av överföringsledning och exploateringsområde i Täljöviken har det arbetats med 
detaljplaner för Näsängen och Västra Kanalstaden. Byggstart både för överföringsledningen 
och exploateringsområdet Täljöviken är planerad till 2015. 

Detaljplanen för handelsområdet i Rosenkälla vann laga kraft under 2014. Exploatörerna för 
Rosenkälla har tidigt framfört ambitionen att invigningen av handelsområdet ska ske under 
2018. För Österåkervattens del innebär ett handelsområde av Rosenkällas storlek och 
placering ett utmanande utbyggnadsprojekt. Området kräver en överföringsledning med stor 
dimension, både med avseende på längd och på kapacitet. 

Entreprenadarbeten i Fredsborg fortsätter. 

Under 2014 driftsattes dricksvattenledningen från Östanå fårjeläge till Roslagskulla. I och 
med detta har nu de boende i Vira vatten från Norrvatten i sina kranar. Överföringsledningen 
innebar att dricksvattentäkten i Roslagskulla lades ner. 

1 Svinninge har det under 2014 anslutits ytterligare 350 fastigheter till det allmänna VA-nätet. 
Utbyggnaden i Svinninge omfattade totalt 1 200 fastigheter och samtliga är nu anslutna till 
allmänt VA. Diverse återställningsarbeten och arbeten längs Svinningevägen återstår. 

Framtagandet av en VA-plan för Österåkers kommun påböljades under hösten, arbetet 
beräknas pågå under 2015 och 2016. 

Ekerö kommun blev delägare i Roslagsvatten from 1/5-2014. 

På Häggkullevägen har bygget av en ny spillvattenpumpstation påbörjats inkl omläggning av 
intilliggande spillvattenledningar. Pumpstation P15 på Margretelundsvägen har renoverats. 

Margretelunds avloppsreningsverk 

Genomförda åtgärder 
Det åtgärdsprogram som startades upp under 2013 fortsatte också under hela 2014. Vissa 
projekt som skulle ha genomförts 2014 har blivit försenade och kommer att genomföras 
under 2015 istället. Några betydande förändringar som gjorts under året är följande. 

o Blåsmaskinkapaciteten har höjts genom modifieringar på befintliga maskiner. 
Syftet var att säkra mängden luft till nitrifikationssteget. 

o Onlinemätare för mätning av ammonium, nitrat, suspenderade partiklar och syre 
har installerats på flera punkter i verket för att ge bättre underlag för beslut om 
fortsatta åtgärder. 

o De åtgärder som redan påbörjades under 2013 för att förbättra den hydrauliska 
fördelningen mellan de parallella linjerna i verket slutfördes under 2014 med 
mycket gott resultat. 
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© Nya inloppsgaller installerades för bättre mekanisk rening, 
o Mellan mars och september användes en aluminiumbaserad fSllningskemikalie 

istället för en järnbaserad. Bytet var positivt med avseende på avskilj ningen av 
suspenderade ämnen/slam vilket i sin tur gynnar kvävereningen. Bytet gjorde det 
dock svårare att begränsa bildandet av svavelväte trots stöddosering med järn som 
binder svavel. I september togs därför beslut att gå tillbaka till den järnbaserade 
fällningskemikalien helt och hållet för att komma till rätta med de luktproblem 
som uppstått. En ny strategi togs fram under hösten för att åstadkomma en bra 
rening utan luktproblem, 

o De bassänger som hade låg fyllnadsgrad av rörligt bärarmaterial har kompletterats 
med nya bärare. Påfyllnad har skett i fördenitrifikations- och i 
nitrifikationsbassängerna. 

Planerade åtgärder 
o Den framtagna fällningsstrategin testas i full skala med start i januari, 
o Rejektvattnet som uppstår vid av vattning av slam innehåller mycket ammonium 

och belastar verket ojämnt när det pumpas in från rejektvattenbassängen till 
sandfånget. En utjämning av inpumpningen från rejektvattenbassängen förväntas 
förbättra kvävereningen i verket. En provisorisk lösning tas fram under början av 
2015. Parallellt tas en permanent lösning fram med mer utvecklad styrning, 

o Rötkamrarna i Margretelund kommer att tömmas, rengöras och inspekteras. Viss 
renovering kan bli aktuell. Samtidigt kommer gassystemet att byggas om med 
syfte att få stabilare och säkrare drift, 

o Torrslamsilon är i dåligt skick och kommer att bytas under året. 

Skärgårdsstads avloppsreningsverk 

Genomförda åtgärder 
o Ett nytt steg för biologisk rening (reduktion av BOD) har installerats i 

reningsverket. Verkets biologiska rening består nu av befintlig biorotor följt av ett 
nytt luftat steg med rörligt bärarmaterial (MBBR). Resultatet blev en väl 
fungerande process med stabil BOD-reduktion. 

Planerade åtgärder 
o El- och styrutrustning kommer att ses över. Vissa delar kommer att ersättas med 

nya installationer. 

Under 2014 har beslut fattats om mindre justeringar i avfallstaxan från och med 1/1 2015. 

Förändringen avser bland annat att ett minimiantal om sex tömningar per år införs för de 

Avfall 
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hushåll som har behovstömning. 

Dessutom införs för uppehåll i hämtning en årlig avgift som motsvarar en halv grundavgift. 

Ett förarbete för hur avfallsinsamlingen bör utvecklas för att uppnå en kostnadseffektiv, 
miljömässigt, servicemässigt och arbetsmiljömässigt bättre verksamhet har utförts och ett 
underlag för kommande upphandling har tagits fram i projektet "Vision 2020 i praktiken". 

En upphandling av hämtning av slam från enskilda avlopp genomfördes för Vaxholm och 
Österåker gemensamt och nya avtal tecknades, med avtalsstart 2015. Upphandlingen 
resulterade i sänkta kostnader för slamhanteringen och en bättre service för kunderna. 

Under 2014 har matavfallsinsamlingen i Österåker utökats till alt även erbjudas 
flerbostadshus och verksamheter. Ca 65 % av flerbostadshusen, vilket motsvarar 75 % av 
flerbostadshusens hushåll, har tackat ja till erbjudandet. Totalt är nu 56 % av alla Österåkers 
avfallsabonnenter anslutna till matavfallsinsamling. 
För verksamheter finns det vissa behov av anpassningar av tjänsten för att den ska attraktiv 
för samtliga typer av verksamheter. Det utsorterade matavfallet används till produktion av 
fordonsgas för främst bussar och restprodukten används till jordtillverkning. 

Det utsorterade matavfallet har används till produktion av fordonsgas och restprodukten 
används till jordtillverkning. Totalt resulterade det insamlade matavfallet i biogas 
motsvarande 120 000 liter bensin och 1 405 ton biogödsel. 

Under 2014 har insamling av textilier på Brännbackens återvinningscentral utökats till att 
även omfatta uttjänta textilier. Textilier är ett materialslag med hög miljöpåverkan och den 
ökade återvinningen innebär ett positivt bidrag till vår miljö. Totalt har 189 ton samlats in för 
återanvändning eller återvinning vilket är en ökning med 37 % från 2013. 

Kommunikationen gällande avfall har under 2014 fokuserat på materialåtervinning. 
Fokusområdet har lyfts fram genom en kampanj bestående av event, annonser mm. 
Roslagsvatten har tagit initiativet till kampanjen som genomförs i samverkan med FTI och 
El kretsen. 

Under 2015 har insamling av textilier på Brännbackens återvinningscentral utökats till att 
även omfatta uttjänta textilier. Textilier är ett materialslag med hög miljöpåverkan och den 
ökade återvinningen innebär ett positivt bidrag till vår miljö. 

vi U) v\ 
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Förväntad utveckling 

Försäljningen i bolaget beräknas bli 80,9 mkr år 2015 och investeringar planeras för cirka 
331,4 mkr. 

Förväntad utveckling - Affärsområde VA 
Arbetet med detaljplaner för Valsättra, Ektorp, Pilstugutomten västra, Söra bollplan, Hagby 
äng, Smedby kulle, Smedby gård, Norrgårdshöjden, Brännbacken, Nolsjö, Näsängen, Västra 
kanalstaden m fl fortsätter under 2015. 

Ljusterö: Vattenledning ska anläggas mellan Mörtsundaviken och Mellansjö för anslutning 
av Mellansjö, byggstart vinter/vår 2015. Västansjö och Nolsjö 2014-2016. En ny detaljplan 
för omvandlingsområdet i Nolsjö planeras vara klar vintern 2015/2016. 

Överföringsledningar för vatten och spillvatten längs med Svinningevägen ska anläggas 
under 2015. 

Planerings- och projektering av det nya reningsverket i Östanå fortsätter. Om allt går 
planenligt så ska det nya verket tas i drift under 2016. 

Förväntad utveckling - Affärsområde Avfall och miljö 

Införandet av matavfallsinsamling i Österåker hos flerbostadshus och samfälligheter fortsätter 
och tjänsten utvecklas för att uppnå en förbättrad anpassning till verksamheters behov. 

En översyn av avfallsplanen genomförs under 2015 och nya delmål tas fram till 2020. 

Insamling av kärl- och säckavfall, matavfall, grovavfall, farligt avfall, latrin och elavfall samt 
drift av ÅVC handlas upp och ett nytt avtal kommer att tecknas för 2016 och ett antal år 
framåt. I upphandlingen ingår som större förändring att succesivt arbeta bort säckhanteringen 
i skärgården till förmån för nya insamlingssystem. 
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Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 3 370 000 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

i ny räkning överförs 3 370 000 
3 370 000 

Styrelsens yttrande över verksamhetens förenlighet med bolagsordningen 

Styrelsen bedömer att den verksamhet som bolaget bedrivit under verksamhetsåret varit 
förenlig med de fastställa kommunala ändamålen i bolagsordningen. Beslut av större vikt så 
som införlivandet av Ekerö kommun i Roslagsvattenkoncernen och justeringar i 
aktieägaravtal och bolagsordningar har fattats av respektive fullmäktige. 

). 
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Resultaträkning 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 
Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella investeringar 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa resultat från finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Skatt på årets resultat 
Årets resultat 

Not 2014 2013 

2,3 157 138 137 972 

4 -131 872 -116 045 

-16015 -13 216 
-147 887 -129 261 

9 251 8 711 

5 268 254 
6 -6 242 -7 828 

-5 974 -7 574 

3 277 1 137 

7 -3 277 -997 
8 - r3i 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Pågående arbeten 
Inventarier, verktyg och installationer 
V A-ledningar, maskiner och andra tekniska 
anläggningar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga kundfordringar 
Summa anläggningstillgångar 

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

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 
Summa tillgångar 

Not 2014-12-31 2013-12-31 

9 89 039 85 875 
300 300 

10 5 922 5 903 
11 

384310 368 441 
479 571 460 519 

1 466 -
481 037 460 519 

28 824 60 041 
12 35 986 

63 64 
2 

13 1159 4 601 
72 034 64 706 
28413 17 597 
100 447 82 303 
581 484 542 822 
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Balansräkning Not 
Eget kapital och skulder 

Eget kapital 2, 14 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 
Reservfond 

2014-12-31 

100 
20 

120 

2013-12-31 

100 
20 

120 

Fritt eget kapital 
Aktieägartillskott 
Balanserad vinst eller förlust 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade resei ver 15 

Avsättningar 
Uppskjutnaskatter 16 
Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 17 
Skulder till kreditinstitut 
Skulder till koncernföretag 
Periodiserade anläggningsavgifter 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 17 
Skuld till kreditinstitut 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Kortfristig skuld periodiserade 
anläggningsavgifter 
Övriga kortfristiga skulder 
Summa kortfristiga skulder 
Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

3 370 
109 

3 479 
3 599 

13 139 

31 
31 

170 129 
170 129 

377 400 
685 

6 870 
9 631 

394 586 
581 484 

Inga 

Inga 

3 370 

109 
3 479 
3 599 

10 113 

31 
31 

34 000 
13 409 
123 315 
170 724 

336 400 
1 434 

4 663 
15 858 

358 355 
542 822 

Inga 

Inga 
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Särredovisning 2014-12-31 

Resultaträkning (Ida*) Avfall VA Totalt 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 52 762 104 376 157 138 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsens kostnader 

-47 812 
-2 152 

-49 964 

-84 060 
-13 863 
-97 923 

-131 872 
-16015 

-147 887 

Rörelseresultat 2 798 6 453 9 251 

Resultat från finansiella investeringar 
Ränteintäkter och liknade resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

-462 
-462 

268 
-5 780 
-5 512 

268 
-6 242 
-5 974 

Resultat efter finansiella poster 2 336 941 3 277 

Bokslutsdispositioner -2 336 -941 -3 277 
Skatt 

Årets resultat 
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Särredovisning 2014-12-31 

Balansräkning (kkr) 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Pågående arbeten 
Inventarier, verktyg och installationer 
V A-ledningar, maskiner och andra 
tekniska anläggningar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga fordringar 

Sunnna anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

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

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Avfall VA Ospec Totalt 

34 070 54 969 -- 89 039 
300 - 300 

5 444 478 - 5 922 

« 384 310 ^ 384 310 

39 514 440 057 -- 479 571 

« 1 466 ™ 1 466 
1 466 -- 1 466 

39 514 441 523 » 481 037 

5 468 23 356 -- 28 824 
35 986 35 986 

63 63 
2 2 

2 149 5 010 » 7 159 
7617 28 366 36 051 72 034 

« « 28413 28 413 

7 617 28 366 64 464 100 447 

47 131 469 889 64 464 581 484 
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Särredovisning 2014-12=31 

Balansräkning (kkr) Avfall VA Ospec Totalt 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital — — 100 100 
Reservfond — — 20 20 

— — 120 120 
Fritt eeet kapital 
Aktieägartillskott 3 370 — — 3 370 
Årets resultat — — 109 109 

3 370 — 109 3 479 

Summa eget kapital 3 370 — 229 3 599 

Obeskattade reserver 6 121 7018 — 13 139 

Avsättningar 
Uppskjutna skatter — 31 — IL 

Långfristiga skulder 
Periodiserade anläggningsavgifter — J70 129 — 170 129 

Kortfristiga skulder 
Skuld till kreditinstitut 35 000 342 400 ~ 377 400 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 685 — 685 
Kortfristig skuld periodiserade 
anläggningsavgifter -- 6 870 — 6 870 
Övriga kortfristiga skulder 114 1 080 8 437 9 631 
Summa kortfristiga skulder 35 114 351 035 8 437 394 586 

Summa eget kapital och skulder 44 605 528 213 8 666 581 484 

Ställda säkerheter och Inga Inga Inga Inga 
ansvarsförbindelser 

V,v / i 

</" 7 S 

& fj- v* 
/-
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Kassaflödesaiialys 2014 2013 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster 3 277 1 137 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Av-och nedskrivningar 16 015 13 214 
Periodiserade anläggningsavgifter 49 021 32 524 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 68 313 46 875 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -7 329 5 200 
Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder -6 635 164 726 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 54 349 216 801 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -35 067 -120 109 
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -1 466 r 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 533 -120 109 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån och omklassificeringar -7 000 -95 271 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 000 -95 271 

Årets kassaflöde 10 816 1 421 
Likvida medel vid årets början 17 597 16 176 
Likvida medel vid årets slut 28 413 17 597 

1 f; 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Tidigare 
tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 
2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (I<3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i 
K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att 
omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. 
Effekterna av övergången visas i not 2. 

Intäktsredovisning 
Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster som regleras i 
Vattentjänstlagen sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. Intäktsredovisningen sker i 
enlighet med BFN ÅR 2003:3 intäkter. 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas vid 
leverans till kund enligt försäljningsvillkoren. 

Anläggningsavgifterna skall täcka: avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, 
avskrivningstiden för ledningsnät som är 30-50 år, del av huvudanläggningen, administration 
(så som fakturering, kommunikation med kund, kontrakt, inspektion m m) och räntekostnader 
för nyanläggning i ledningsnät samt del av huvudanläggning. 

Intäkter från anläggningsavgifter periodiseras enligt: 

År 1 10 % för administrationskostnader och 1/30 av resterande 90 %. 
Totalt intäktsfors 13 % år 1. 

År 2 - 30 3 % per år intäktsförs. 

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. 
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte 
skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver 

Intäkter 

A A 
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Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av 
den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del 
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång 
redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark liar obegränsad nyttjandeperiod och 
skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader, avloppsreningsverk 
Grundläggning, betongarbeten, överbyggnad och stomme 75 år 
Tak, vvs-stammar, el 30 år 
Yttre och inre stomkomponenter 25 år 

Byggnader, övrigt 33 år 

Tekniska anläggningar, avloppsreningsverk 
Elkraft 30 år 
Rörsystem 25 år 
Luftningsanläggning 20 år 
Pumpar, vvs och luftbehandling 15 år 
Skrapor, styr-övervakning, reglering och övrigt 10 år 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
V A-ledningar 30-50 år 
LTA-pumpar 11 år 
Övrigt 10 åi-

Inventarier 
Kontorsinventarier 10 år 
IT-utrustning 3-7 år 



Österåkersvatten AB 
556482-7946 

20 

I samband med att Roslagsvatten AB överlät anläggningstillgångarna till dotterbolaget 
österåkersvatten AB har avskrivningsunderlaget ändrats vilket medfört att den planmässiga 
avskrivningen av V A-anläggningar i Österåkersvatten AB gjorts med 6,9 %. Detta gjordes för 
att delvis anpassa avskrivningarna till de historiska värdena. Anläggningstillgångar 
införskaffade från och med 1996 har planmässigt avskrivits med 3,3 % och från och med 
2007 med 2,0 %. 

Pågående projekt 

I moderbolaget finns pågående projekt på 120,6 (64,6) kkr som kommer att faktureras till 
Österåkersvatten när de är färdigbyggda. 

Finansiella instrument 

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer 
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar 
tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar. Fordringarna löper med ränta styrd av V A-lagen. 

Obeskattade reserver 

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna 
skatteskuld som är hänförlig till reserverna. 

Bokslutsdispositioner 

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen. 

Avkastning på totalt kapital 
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. 

5 VI 
é> 
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Not 2 Effekter av övergång till K3 

Detta är den första årsredovisning för Österåkersvatten AB som upprättas enligt BFNs 
Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De 
redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när årsredovisningen upprättats per 
den 31 december 2014 och för den jämförande information som presenteras per 31 december 
2013, samt vid upprättandet av rapporten över periodens ingående finansiella ställning 
(ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2013 (bolagets tidpunkt för övergång till K3). 

Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, första gången detta allmänna råd 
tillämpas. 

Omräkning av jämförelseåret enl K3 har medfört en justering om 140 kkr som i tidigare 
årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. En 
förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper har påverkat bolaget 
ställning visas i noterna som hör till dessa. 
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Utgående Justering Ingående 
balans 2012 balans 2013 

enligt tidigare enligt K3-
principer reglerna 

Bolagets 
ingångsbalansräkningar per 
2013-01 -01 har upprättats 
enligt följande: 
Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella 
anläggningstillgångar 

79 759 Byggnader och mark 79 759 79 759 
V A-ledningar, maskiner och 
andra tekniska anläggningar 269 304 269 304 
Inventarier, verktyg och 
installationer 4 263 4 263 
Pågående arbeten 3M 300 

353 626 0 353 626 
Finansiella 
anläggningstillgångar 
Långfristiga kundfordringar 
Summa 
anläggningstillgångar 353 626 0 353 626 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 34 512 34 512 
Fordringar hos 

33 934 koncernföretag 33 934 33 934 
Skattefordringar 63 63 
Skattekonto 28 28 
Upplupna intäkter 1 368 1 368 Upplupna intäkter 

69 905 0 69 905 
Kassa och bank 16 176 16 176 

Summa 
omsättningstillgångar 86 081 0 86 081 
Summa tillgångar 439 707 ö 439 707 

; i A A 
Sy //L> 
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Utgående Justering Ingående 
balans 2012 balans 2013 

enligt tidigare enligt KS-
principer reglerna 

Eget kapital och 
skulder 

Bundet eeet kapital 
100 Aktiekapital 100 100 

Reservfond 20 20 
120 0 120 

Fritt eeet kapital 
3 370 Aktieägartillskott 3 370 3 370 

Årets resultat 
3 370 0 3 370 

Summa eget kapital 3 490 0 3 490 

Obeskattade reserver 9 472 9 472 
Långfristiga skulder 

142 600 Skuld till kreditinstitut 142 600 142 600 
Period iserade 
anläggningsavgifter 91 698 91 698 
Summa långfristiga 
skulder 234 298 0 234 298 
Kortfristiga skulder 

184 500 Skuld till kreditinstitut 184 500 184 500 
Upplupna kostnader och 

2 539 förutbetalda intäkter 2 539 2 539 
Kortfristig skuld 
periodiserade 
anläggningsavgifter 3 756 3 756 
Övriga kortfristiga skulder 1 652 1 652 
Summa kortfristiga 
skulder 192 447 0 192 447 

Summa eget kapital och 
skulder 439 707 fl 439 707 

, ri \ 
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Utgående 
balans 2013 

enligt tidigare 
principer 

Justeringar 
avs. poster 

som ska 
redovisas enl. 

K3 

Utgående 
balans 2013 

enligt Ko
regierna 

Bolagets balansräkning enligt K3 per 
2013-12-31 har sammanställts på 
följande sätt: 
Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 85 735 
V A-ledningar, maskiner och andra 
tekniska anläggningar 368 441 
Inventarier, verktyg och installationer 5 903 
Pågående arbeten 300 
Summa anläggningstillgångar 460 379 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 60 041 
Fordringar hos koncernföretag 
Skattefordringar 64 
Övriga kortfristiga fordringar 
Upplupna intäkter 4 601 

64 706 
Kassa och bank 17 597 
Summa omsättningstillgångar 82 303 

Summa tillgångar 542 682 

140 

140 

0 

0 

140 

85 875 

368 441 
5 903 
300 

460 519 

60 041 

64 

4 601 
64 706 
17 597 
82 303 

542 822 



Österåkersvatten AB 
556482-7946 

25 

Bolagets balansräkning enligt K3 per 
2013-12-31 har sammanställts på 
följande sätt: 

Eget kapital och skulder 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Aktieägartillskott 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Skulder till koncernföretag 
Periodiserade anläggningsavgifter 
Summa långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
Skuld till kreditinstitut 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 
Kortfristig skuld periodiserade 
anläggningsavgifter 
Övriga kortfristiga skulder 
Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Utgående 
balans 2013 

enligt tidigare 
principer 

Justeringar 
avs. poster 

som ska 
redovisas enl. 

IC3 

Utgående 
balans 2013 
enligt Ko
regierna 

100 100 
20 20 
120 0 120 

3 370 3 370 
109 109 

3 370 109 3 479 
3 490 109 3 599 

10 112 10 112 

31 31 

34 000 34 000 
13 409 13 409 
123 315 123 315 
170 724 0 170 724 

336 400 336 400 

1 434 1 434 

4 663 4 663 
15 859 15 859 

358 356 0 358 356 

542 682 m 
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Resultatposter Effekter av Resultatposter 
2013 enligt K3 2013 2013 enligt 

tidigare K3-reglerna 
principer 

Bolagets resultaträkning 
enligt K3 per 2013-12-31 
har sammanställts på 
följande sätt: 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 137 971 137 971 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -116 045 -116 045 
Av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -13 355 140 -13 215 
Summa rörelsens 
kostnader -129 400 140 -129 260 

Rörelseresultat 8 571 140 8 711 

Resultat från finansiella 
investeringar 
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 253 253 
Räntekostnader och 
liknande resultatposter -7 828 -7 828 
Summa resultat från 
finansiella poster -7 575 0 -7 575 

Resultat efter finansiella 
poster 996 140 1 136 

Bokslutsdispositioner -996 -996 
Skatt på årets resultat rli ill 

Årets resultat Q 109 IM 

\[. V } / 1 
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Not 3 Intäkternas fördelning 

2014 2013 

I nettoomsättningen ingår intäkter från: 
Brukningsavgifter 58 969 56 785 
Anläggningsavgifter 14 619 9 176 
Avfall 50 739 48 412 
Övriga rörelseintäkter* 32 811 23 599 
Summa 157 138 137 972 

* Intäkter från Österåkers kommun för byggnader av 
vägar i Svinninge på 27,1 (19,1) mkr ingår. 

Not 4 Övriga externa kostnader 

2014 2013 

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd 
personal. Tjänster för administration, drift och underhåll 
har köpts från moderbolaget Roslagsvatten AB. 

Styrelsearvoden för Österåkers ledamöter i Roslagsvatten 
AB och Österåkersvatten AB har utbetalts under året med 
601,3 (577,9) kkr. 

Könsfördelning i styrelse 
Kvinnor 1 2 
Män 8 7 

Totalt £ 2 

I fördelningen mellan män och kvinnor i företagets 
styrelse ingår endast ordinarie ledamöter. 

För samtliga styrelseledamöter finns en 
ansvarsförsäkring tecknad. 
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Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

2014 2013 

Ränteintäkter på likvida medel - 2 
Ränta på kundfodringar 256 237 
Ränta på skattekonto 12 15 
Summa 2M 254 

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

2014 2013 

Ränta på skulder till kreditinstitut 4 858 8 158 
Avgift för borgensåtagande 1 384 ^330 
Summa 6 242 7828 

Not 7 Bokslutsdispositioner 

2014 2013 

Överavskrivningar 3 026 722 
Koncernbidrag 211 2Z1 
Summa 3 277 £22 

Not 8 Skatt på årets resultat 
2014 2013 

Uppskjuten skatt i 11 
Skatt på årets resultat Q M 

V! V ^ ' • 
T 
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Not 9 Byggnader och mark 

2014 2013 

Ingående anskaffningsvärden byggnader 71214 65 213 
Ingående anskaffningsvärden markanläggningar 37 718 34 377 
Ingående anskaffningsvärden mark 1 048 1 048 
Inköp byggnader 6 664 6 001 
Inköp markanläggningar 28 3 341 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 116 672 109 980 

Ingående avskrivningar byggnader -21 861 -20 026 
Årets avskrivningar byggnader -3 525 -1 835 
Ingående avskrivningar markanläggningar -2 244 -853 
Årets avskrivningar markanläggningar A -1391 
Utgående ackumulerade avskrivningar -27 634 -24 105 

Utgående restvärde enligt plan 89 038 85 875 

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 

2014 2013 

Ingående anskaffningsvärden 7 961 5 805 
Årets förändringar 
-Inköp 72! 2156 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 682 7 961 

Ingående avskrivningar -2 058 -1542 
Årets förändringar 
-Avskrivningar -702 -516 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 760 -2 058 

Fordon 
Ingående anskaffningsvärden 30 30 
Ingående avskrivningar z30 ^30 
Utgående ackumulerade uppskrivningar 0 0 

Årets förändringar 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 
Utgående restvärde enligt plan 5 922 5 903 
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Not 11 V A-ledningar, maskiner och andra tekniska anläggningar 

2014 2013 

Ingående anskaffningsvärden VA-ledningar 431 622 333 042 
Ingående anskaffningsvärden maskiner och andra 
tekniska anläggningar 43 746 33 716 
Ingående anskaffningsvärde fordon 30 30 
Årets förändringar 
-Inköp VA-ledningar 23 402 98 580 
-Inköp maskiner och andra tekniska anläggningar 4 251 10 030 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 503 051 475 398 

Ingående avskrivningar VA-ledningar -80 509 -72 986 
Ingående avskrivningar maskiner och andra tekniska 
anläggningar -26 418 -24 468 
Ingående avskrivningar fordon -30 -30 
Årets förändringar 
-Avskrivningar VA-ledningar -9 270 -7 523 
-Avskrivningar maskiner och andra tekniska 
anläggningar -2 514 -1 950 
Utgående ackumulerade avskrivningar -118 741 -106 957 

Utgående restvärde enligt plan 384 310 368 441 

Not 12 Fordran/skuld koncernföretag 

2014 2013 

Roslagsvatten AB 35 986 -13 409 

Summa 35 986 -13 409 

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2014 2013 

Upplupna intäkter 7 159 4 601 
7 159 4 601 

A- o 
o 
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Not 14 Förändring av eget kapital 

Eget kapital 2013-01-01 
Årets resultat 
Eget kapital enligt fastställd 
balansräkning 2013-12-31 
Effekt av byte av 
redovisningsprincip 
2013-12-31 enl BFNAR 2012:1 
(K3) 
Årets resultat 
Eget kapital 2014-12-31 

Aktiekapitalet består av 100 st A-aktier, 

Aktie
kapital 

100 

100 

100 

10Ö 

Reserv
fond 

20 

20 

20 

20 

Övrigt 
fritt eget 

kapital 
3 370 

3 370 

109 

3 479 

3 479 

Summa 
eget 

kapital 
3 490 

3 490 

109 

3 599 

3 599 

Not 15 Obeskattade reserver 

Avskrivningar utöver planmaskiner och andra tekniska 
anläggningar 
Summa 

Varav uppskjuten skatt 

2014 

13 139 
13 139 

2 903 

2013 

10 113 

2 226 

Not 16 Uppskjuten skatt 

2014 2013 

Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader 
fastighet 31 

31 
31 
IL 
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Not 17 Upplåning 

Räntebärande skulder 

2014 2013 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut i 34 000 
Summa 0 34 000 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 377 400 336 400 
Summa 377 400 336 400 
Summa räntebärande skulder 377 400 370 400 

Samtliga lån är amorteringsfria. För samtliga lån har ställts kommunal borgen. 
Kapitalbindningstiden på samtliga lån är ett år. 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 
fastställelse. 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Österåkersvatten AB, org.nr 556482-7946 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Österåkersvatten AB för räkenskapsåret 2014-01-01 -
2014-12-31. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grund
val av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

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

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 4-
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Österåkersvatten 
ABs finansiella ställning per den 31 december 2014 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt års
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för österåkersvatten 
AB för 2014-01-01 - 2014-12-31. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och 
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

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

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Stockholm den W mars 2015 

Ernst & Young AB 

Fredric Hävrér 
Auktoriserad revisor 

A member finn ol Ernst '• Young Glob.il I itnileri 



Till årsstämman i QsterAkcrvatten AB 
Organisationsnummer 556482-7946 

Granskningsrapport för år 2014 

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2014. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolags
ordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig 
grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. Min granskning har utgått från de direktiv bolagets ägare fattat samt att 
verksamheten håller sig inom de ramar bolagsordningen anger. Jag anser att min 
granskning ger mig en rimlig grund för uttalanden nedan. 

Min samlade bedömning är att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag finner därför inte anledning till 
anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. 

Åkersberga den 

'Sören Norrby / 
Av fullmiiklige i Österåkerkoninnm utsedd lektnannarevisor 


