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Övergripande om verksamheten
Miva ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i Örnskölds-
viks kommun. Bolaget producerar, distribuerar och säljer 
dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvattnet 
inom, av kommunfullmäktige beslutade, verksamhetsområ-
den för vatten och avlopp. Miva ansvarar även för att samla 
in, behandla och transportera bort hushållsavfallet inom 
kommunen. Dessutom är Miva en resurs för behandling och 
förädling av industri‐/verksamhetsavfall.

Väsentliga händelser
Miva har under året fortsatt kvalitetsarbetet i enlighet med 
ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 
(arbetsmiljö) för att säkerställa en långsiktigt effektiv verk-
samhet. Under året har även en ny affärsplan utarbetats och 
avdelningarnas arbete med respektive verksamhetsplan har 
intensifierats.

Ett internt arbete med att utveckla ledstjärnor och etablera 
en värdegrund har genomförts, vilket avslutades med en 
gemensam värdegrundsdag. Detta för att skapa en samsyn 
och förståelse för ledstjärnornas betydelse i vardagen. En 
sådan värdgrundsdag kommer att bli ett återkommande till-
fälle att tillsammans diskutera och utveckla vår värdegrund, 
ledstjärnor och interna företagskultur.

I mars flyttade Miva sitt huvudkontor till Sjögatan 4 tillsam-
mans med övriga kommunala bolag som har sina huvud-
kontor i centrala Örnsköldsvik. Bolagen finns nu samlade, 
vilket har positiva effekter för såväl kunder som bolagen i 
koncernen.

Miva har under året arrangerat och bjudit in allmänheten till 
en välbesökt va‐dag vid Bodums avloppsreningsverk samt 
deltagit i samband med briggen Tre Kronors besök i Örn-
sköldsvik gästhamn. Bra tillfällen för att sprida information 
och träffa kunder.

Mivas hemsida har anpassats för att fungera bättre i läsplat-
tor och smarta telefoner. För att förbättra kundkommunika-
tionen i samband med driftstörningar har även intern mobil 
applikation utvecklats, som gör att störningar snabbare kan 
kommuniceras till kund.

Förvaltningsberättelse

En riskbedömning har gjorts på ett sextiotal av bolagets 
anläggningar. De områden som inventerats är brand, utrym-
ning och säkerhet. Arbetet med att åtgärda inventerade 
brister har påbörjats liksom arbetet med att ta fram egna 
styrande dokument. Arbetet kommer att fortsätta under 
2015.

Under hösten 2013 genomfördes en övergripande riskanalys 
inom områdena medarbetare, miljö, kvalitet/verksamhet, 
ekonomi samt externa olyckor. För att ta fram åtgärder som 
syftar till att förbättra och säkra upp verksamheten har ris-
kerna analyserats vidare i framtagandet av ny affärsplanen 
samt i avdelningarnas respektive verksamhetsplaner.

Året avslutades med att en kundenkät genomfördes, som 
visade att Miva har ett NKI, nöjd kundindex, på 86 %. Något 
tidigare jämförande NKI finns inte.

Från och med 1 januari 2013 är huvudregeln att ett företag 
som ingår i en intressegemenskap inte får dra av räntekost-
nader avseende en skuld till ett företag i intressegemen-
skapen som inte beskattar ränteintäkten med minst 10 %, 
såvida inte den så kallade ventilen är tillämplig. Med stöd av 
Skatteverkets ställningstagande 131‐125056‐14/111 och med 
bolagets samlade bedömning över att internlånen är affärs-
mässigt motiverade och inte skattedrivna, yrkas att ventilen 
är tillämplig för vår del. Det föreligger dock en osäkerhet 
beträffande det rättsliga läget avseende avdragsrätten. De 
svenska reglerna kring avdragsrätten för räntor är dessutom 
ifrågasatta av EU, där svar förväntas lämnas till EU‐kommis-
sionen i början på 2015, vilket kan vara vägledande i frågan. 
Bolaget har beaktat osäkerheten genom överavskrivningar/
underskottsavdrag, vilket gör att bolaget inte är föremål för 
skattemässig inkomst även om avdrag skulle vägras. Vidare 
upplysning lämnas i not 2.

Vatten och avlopp
Avdelningen Vatten och avlopp utför kommunens åtagan-
den enligt Vattentjänstlagen. Verksamheten inom avdelning-
en omfattar planering och drift av ledningsnät för vatten, 
spill- och dagvatten samt planering och drift av vatten- och 
avloppsanläggningar.
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Leverans av de första 4 200 kärlen för matavfall till Örnsköldsviks kommun



Arbetet med att ta fram en kommunal dagvattenstrategi 
har pågått under året. Arbetsgrupper, projektgrupper 
och styrgrupper är utsedda och enligt tidplanen ska en 
dagvattenstrategi kunna fastställas under 2015. Under året 
påbörjades även ett projekt för att ta fram en slamstrategi, 
som kommer att möjliggöra kloka utvecklings‐ och rein-
vesteringsbeslut vid bolagets stora avloppsreningsverk. 
En långsiktig avsättning och hantering av slam kommer att 
resultera i att slammet blir en naturlig resurs.

En genomlysning av nuvarande va‐taxa har påbörjats. Resul-
tatet kommer att ge förslag till brukningsavgiftens innehåll 
samt anläggningsavgiftens innehåll och konstruktion för 
att underlätta kommande exploateringar i kommunen. Den 
nya va‐taxan kommer att baseras på branchorganisationen 
Svenskt Vattens förslag.

Under hösten genomförde Örnsköldsviks kommun i sam-
arbete med Livsmedelsverket en krisledningsövning med 
scenariot störningar i vattenförsörjningen. Det var en bra 
övning där kommunen fick möjlighet att öva samverkan mel-
lan olika aktörer på ett realistiskt sätt. Miva fick också möj-
lighet att öva sin egen krisledningsorganisation och under 
2015 fortsätter arbetet med att utbilda och öva personalen. 
Hösten 2015 kommer Livsmedelsverket att kalla till en upp-
följning av den kommunövergripande övningen.

Tillsammans med kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning 
har Miva utfört ett antal samordningsprojekt, som innebär 
att gata och va byggs under samma år. Detta har gjorts 
på Slåttervägen och Smed‐Anders väg i Domsjö samt Jär-
vedsvägen i Järved. Under året har Miva även PCB‐sanerat 
reningsverken i Husum och Prästbordet.

Avfall och återvinning
Avdelningen Avfall och återvinning utför kommunens åta-
gande enligt Miljöbalkens 15 kapitel, § 8. Uppdraget omfat-
tar ansvar för att hushållsavfallet, och därmed jämförligt 
avfall, som uppstår inom Örnsköldsviks kommun tas om 
hand på ett så miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt som 
möjligt. Avdelningen är även en resurs för verksamhetsrela-
terat avfall.

Utvecklingen av Må återvinningscentral har fortsatt under 
2014. Utbyggnaden för mottagning och mellanlagring av 
farligt avfall och elektronikavfall har färdigställts. Den nya 
mellanlagringen innebär framförallt mindre interna trans-
porter. För ökad samordning använder numera även före-
tagskunder samma återvinningscentral som privatkunder 
där företagskunderna betalar ett enhetspris per besök.
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Efter sommaren erbjöds kunderna i det första området (ca 
6 200 st) separat insamling av matavfall. De första bruna 
kärlen tömdes i slutet av oktober och fram till årsskiftet har 
42 % valt att sortera ut sitt matavfall. Resterande delen av 
kommunen kommer att delas upp i ytterligare fyra eller fem 
områden, och våren 2017 ska alla områden ha fått erbju-
dande om separat insamling av matavfall. Det insamlade 
matavfallet transporteras till Skellefteå för att bli biogas och 
växtnäring. Örnsköldsviks kommun bidrar därmed till att 
uppfylla det nationella miljömålet för ökad resurshushållning 
i livsmedelskedjan.

Sluttäckningsprojektet på Må fortskrider enligt plan och 5,2 
ha av totalt ca 18 ha är nu sluttäckt.

Personal
Det genomsnittliga antalet medarbetare var 105 (103) varav 
20% (16) är kvinnor. Personalomsättningen var 5,1 % (7,9). 
Medelåldern uppgår till 49,9 år (48,4). Bolagets frisktal har 
ökat till 72,4 % (68,9). Den totala sjukfrånvaron ökade till  
3,8 % (3,4) och långtidssjukfrånvaron till 2,4 % (1,6). I bolaget 
gäller KFS VA‐avtalet och pensionsavtal är PA‐KFS 09 eller 
PA‐KFS.

Arbetet med kompetensförsörjning, kompetensutveckling 
och företagskultur har fortsatt. Miva har genomfört ledar‐ 
och medarbetarprogram samt utbildningar utifrån lagkrav 
och inom verksamhetsutveckling. En översyn av löneproces-
sen har gjorts för att få ett gemensamt och förankrat styr-
medel för att rekrytera, stimulera och behålla personal.

Under året har en medarbetarenkät genomförts där NMI, 
nöjd medarbetarindex, minskade till 75,3 % (77,5). Svarsfrek-
vens ökade till 92,1 % (86,9).

Under året har en fördjupad riskbedömning av arbetsmiljö 
inom alla verksamheter genomförts. Utvärdering och åt-
gärder kommer att genomföras under 2015. Övrig riskhan-
tering gällande arbetsmiljö och miljö genomförs löpande i 
verksamheten.

Framtida utveckling
Under 2015 kommer Miva att genomföra en översyn av 
organisationen för verksamhetsstöd. Miva kommer även att 
uppgradera nuvarande kundsystem. För att stärka relatio-
nen till kund kommer bolaget också att medverka vid ett 
antal arrangemang i kommunen.

Arbetet med sluttäckningen av Må deponi samt införandet 
av separat matavfallsinsamling fortsätter enligt plan. Må 
återvinningscentral fortsätter att utvecklas utifrån ett sä-
kerhetsperspektiv för både besökare och medarbetare. En 
utredning för införande av fasta återvinningscentraler på 
kommunens fyra serviceorter kommer att genomföras och 
Miva deltar även i arbetet med kommunens nya avfallsplan.

Inom va fortsätter arbetet med reservvattenförsörjningen 
för centralorten med en utvärdering av den provpumpning 
som genomförts och planering för ny huvudvattenledning 
mellan By och Gerdal. Tillsammans med kommunens mark‐ 
och planeringsenhet undersöker Miva även nya verksam-
hetsområden för allmänt va.

Miljöpåverkan
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) bedriver anmäl-
nings- och tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken.

Avdelningen Avfall och återvinning har beslut som är kopp-
lade till anmälnings‐ och tillståndspliktiga verksamheter som 

Sten Lundberg visar Bodums reningsverk i samband med Mivas familjedag
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avser mottagning, omlastning, sortering, behandling och 
mellanlagring av avfall och farligt avfall. Verksamheten har 
även tillstånd som är kopplade till lakvattenreningen samt 
krav på återvinning av deponigas.

Verksamheten påverkar miljön genom att det bildas lak-
vatten och gas från deponin som finns på Må avfallsanlägg-
ning samt lukt bl a från kompostering av reningsverksslam. 
Sedan 1 januari 2010 sker komposteringen slutet och 
därmed har luktstörningen minskat. Lakvattnet behandlas 
genom luftning samt filtrering genom sandbäddar. Under 
växtsäsong (juni‐september) kan lakvattnet sedan spridas 
över en översilningsyta om de villkor som är kopplat till den 
uppfylls. Övrig tid på året leds vattnet vidare till Bodums 
reningsverk. Det tas årligen prover på lakvattnet för att 
dokumentera vilka eventuella effekter det kan ha på främst 
recipienten Måån. Om inga driftstörningar inträffar under 
året är påverkan på recipienten ringa. Sluttäckning av depo-
nin pågår. I och med att den framskrider förväntas lakvat-
tenmängderna att minska. Den deponigasen som utvinns ur 
deponin facklas i dagsläget. Under 2014 har det varit vissa 
problem med facklan. I dagsläget pågår en ny tillståndsan-
sökan för verksamheten vid Må avfallsanläggning.

Inom avdelningen Vatten och avlopp finns det 30 avlopps-
reningsverk som är anmälnings- eller tillståndspliktiga. För 
merparten av dessa anläggningar krävs antingen kemisk 
eller biologisk rening. Verksamheten påverkar miljön genom 
att renat avloppsvatten släpps ut till närliggande recipienter. 
Ibland förekommer bräddningar (t ex vid stor nederbörd) 
och det gör att även orenat avloppsvatten kan nå recipien-
ten. Samtliga anläggningar har någon form av utsläppskrav i 

form av rikt‐ och gränsvärden för någon eller några av para-
metrarna BOD, COD och totalfosfor.

Miva utför recipient‐ och utsläppskontroll i sjöar och vatten-
drag kring sina verksamheter för att kunna bedöma miljöpå-
verkan.

Miva har en viktig roll i samhället, när det gäller att ombe-
sörja nuvarande och kommande generationers tillgång på 
friskt vatten och en väl fungerande avlopps‐ och avfallshan-
tering.

Mivas arbete ska bedrivas så att transporter och koldioxid-
utsläpp minimeras och ständiga förbättringar görs för att 
minska energi‐ och kemikalieförbrukning vid bolagets an-
läggningar. Förutom att hushålla med material, råvaror och 
energi samt använda miljövänliga material bidrar Miva också 
till kretsloppstänkande som uppmuntrar kunder och om-
värld till avfallsminimering, återanvändning och återvinning.

Miva verkar även för en giftfri miljö för att skydda vatten-
drag, biologisk mångfald och människors hälsa. Det gör det 
självklart för Miva att medverka som en aktiv part i arbetet 
för att skydda framtida dricksvattentäkter där kommunen 
bär det övergripande ansvaret.

Ett övergripande miljömål 2009‐2013 har varit att förbruk-
ningen av icke förnyelsebara bränslen till egna fordon och 
uppvärmning ska sänkas med 20 % utifrån 2009 års nivå. 
Resultatet blev en minskning med 57,8 %. En minskad die-
sel‐ och bensinförbrukning var en del av resultatet, men den 
största minskningen bestod av en övergång till att använda 
el märkt ”Bra miljöval”. Sådan el består av 100 % förnyelse-
bara bränslen.
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Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 114 832 231

årets förlust – 2 133 375

    112 698 856

disponeras så att i ny räkning överföres  112 698 856

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efter-
följande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys 
med tilläggsupplysningar.
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Ägarförhållanden

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, org nr 556767-2695, är 
ett helägt dotterbolag till Rodret i Örnsköldsvik AB, org nr 
556526-0291, vilket är moderbolag i en bolagskoncern som 
till 100 % ägs av Örnsköldsviks kommun. Moderbolagets 
säte är Örnsköldsvik. Rodret upprättar koncernredovisning.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige.

Flerårsöversikt

TKR 2014 2013 2012 2013

Nettoomsättning 184 107 178 393 172 368 166 745

Resultat efter finansiella poster 10 667 11 679 7 704 2 100

Balansomslutning 586 902 589 154 565 762 404 628

Soliditet % 25 24 23 6

Avkastning totalt kapital % 4 4 4 3

Avkastning eget kapital % 8 8 5 9

Nettoomsättning/anställd Miva 1 753 1 732 1 718 1 640

Förslag till vinstdisposition



 
Tkr

Not 
1

2014-01-01 
2014-12-31

      2013-01-01 
2013-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER 2, 3, 4

Nettoomsättning 3 184 108 178 393

Aktiverat arbete för egen räkning 4 227 4 936

Övriga rörelseintäkter 5, 6 10 634 11 488

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 198 969 194 817

RÖRELSENS KOSTNADER 7

Övriga externa kostnader 8, 9 – 105 880 – 100 421

Personalkostnader 10 – 56 079 – 56 420

Av- och nedskrivningar av  
materiella och immateriella anläggningstillgångar

 
– 16 724

 
– 16 816

Övriga rörelsekostnader 11 0 – 223

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER – 178 683 – 173 880

RÖRELSERESULTAT 20 286 20 937

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 112 89

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 – 9 728 – 9 347

SUMMA FINANSIELLA POSTER – 9 616 – 9 258

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 10 670 11 679

BOKSLUTSDISPOSITIONER 13 – 12 785 – 11 678

RESULTAT FÖRE SKATT – 2 115 1

SKATTER

Skatt på årets resultat 14 – 18 – 1

ÅRETS RESULTAT – 2 113 0

Resultaträkning
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Tkr

Not 
1

2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR 2

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 15 58 639 54 260

Maskiner och inventarier 16 277 870 264 609

Pågående nyanläggning och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar

 
17

 
12 299

 
12 141

Summa materiella anläggningstillgångar 348 808 331 009

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18, 19 145 000 145 000

Långsiktiga fordringar Örnsköldsviks kommun 20 42 278 45 820

Uppskjuten skattefordran 21 4 0

Andra långsiktiga fordringar 20 9 101 9 834 

Summa finansiella anläggningstillgångar 196 384 200 654

Summa anläggningstillgångar 545 192 531 663

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Färdiga varor och handelsvaror 1 224 1 232

Summa varulager mm 1 224 1 232

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 135 9 782

Fordringar Örnsköldsviks kommun 22 2 635 14 563

Fordringar koncernföretag 3 964 3 236

Aktuella skattefordringar 2 893 2 356

Övriga fordringar 107 1 109

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 26 745 25 202

Summa kortfristiga fordringar 40 479 56 248

Kassa och bank

Kassa och bank 11 11

Summa kassa och bank 11 11

Summa omsättningstillgångar 41 715 57 491

SUMMA TILLGÅNGAR 586 906 589 154

Balansräkning
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Tkr

Not 
1

2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2

Eget kapital 24, 25

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 000 5 000

Summa bundet eget kapital 5 000 5 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 114 832 114 832

Årets resultat – 2 133 0

Summa fritt eget kapital 112 699 114 832

Summa eget kapital 117 699 119 832

Obeskattade reserver 26 42 602 28 630

Avsättningar 27 55 795 60 602

Långfristiga skulder 28

Skulder till kreditinstitut 0 45 000

Skulder till Örnsköldsviks kommun 20 343 895 307 000

Summa långfristiga skulder 343 895 352 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 10 016 11 345

Skulder till Örnsköldsviks kommun 29 2 581 3 629

Skulder till koncernföretag 1 413 1 188

Övriga skulder 1 813 1 794

Upplupna kostnader och förutbetala intäkter 30 11 092 10 135

Summa kortfristiga skulder 26 915 28 090

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 586 906 589 154

Balansräkning
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STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga



 
Tkr

Not 
1

2014-01-01 
2014-12-31

2013-01-01 
2013-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Resultat efter finansiella poster 10 669 11 679

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 12 051 12 444

Betald skatt – 2 342 – 1

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital

 
20 378

 
24 122

Förändring av rörelsekapital

Förändring av varulager 8 730

Förändring av kundfordringar 5 647 – 5 472

Förändring av kortfristiga fordringar – 1 201 7 860

Förändring av leverantörsskulder – 1 329 2 365

Förändring av kortfristiga skulder 153 – 5 683

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 3 278 – 200

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 23 656 23 922

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar – 34 523 – 34 337

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 474

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 4 274 4 047

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 30 249 – 29 816

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 0 25 000

Amortering av lån – 8 105 0

Erhållna (lämnade) koncernbidrag 1 188 – 134

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN – 6 917 24 866

ÅRETS KASSAFLÖDE – 13 510 18 972

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 13 521 – 5 451

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 11 13 521

Kassaflödesanalys
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning.

Förstagångstillämpare (K3) 
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Bolaget hat valt att tillämpa lättnadsreglerna i ÅRL 3 kap 5§, uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte 
räknats om. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits 
till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Intäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten. Vilket omfattar produktion försäljning och distribu-
tion av dricksvatten samt för omhändertagande och rening av avloppsvattnet. Kärnverksamheten omfattar även att samla 
in, behandla och transportera bort hushållsavfallet inom kommunen. Dessutom omfattar kärnverksamheten behandling och 
förädling av industri-/verksamhetsavfall.

Vatten- och avloppsverksamheten (va-verksamheten) prissätts genom beslut av kommunfullmäktige. Prissättning sker enligt 
va-lagen enligt en självkostnadsmodell som innebär att om va-huvudmannen beslutat en för hög taxa uppkommer en åter-
betalningsskyldighet till kunderna som regleras av va-lagen. Anslutningsavgifter för va, även benämnd anläggningsavgift, 
intäktsredovisas i enlighet med va-lagens bestämmelser enligt följande:

År 1 intäktsförs det belopp som behövs för att täcka faktiska direkta kostnader som uppkommit i samband med anslutning-
en. Resterande del fördelas linjärt över anläggningens vägda återstående nyttjandeperiod.

Försäljning redovisas vid leverans till kund i enlighet med förjsäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter avdrag för 
moms och rabatter.

Bidrag redovisas som intäkt när det föreligger en rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att bolaget uppfyl-
ler de villkor som är förknippade med bidraget. Bidraget periodiseras systematiskt i årets resultat på samma sätt och över 
samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Bolaget erhåller statliga bidrag i form av an-
ställningsstöd.

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och anskaffningsvärdet kan mätas på 
ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och 
nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp i komponenter när komponenterna har väsentligt olika nytt-
jandeperioder. Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostadsförs löpande.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivnings-
procent tillämpas:

Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 
sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en 
nedskrivning som kostnadsförs.

TYP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNG Procent per år

Byggnader 2–10 %

Markanläggningar 2–7 %

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–20 %

Iventarier, verktyg och installationer 5–20 %

Markinventarier 2–5 %

Fordon 10–20 %

IT- och styrsystem 7–10 %

Tilläggsupplysningar
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Aktivering av eget arbete för egen räkning 
För reinvesteringar i bolagets ledningsnät och i övrig utrustning nyttjas bolagets personal för utredningar, projekteringar 
och vid genomförande av projekten. Berörd personals direkta lön inklusive skälig andel i indirekta kostnader har aktiverats.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 
in-eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräkna bli betalt.

Finansiella instrument 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsenliga 
villkor. Kundfordringar redovisas när faktura skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och före-
taget därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura 
mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när företaget förlorar 
kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkning-
en när förplikelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av finansiell skuld. Övervägande del 
av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.

Bolaget har via kommunkoncernens internbank fasträntelån. Lån från extern kreditgivare hanteras via avtal om en så kallad 
ränteswap, som skyddar bolaget mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska hållas eller erläggas på grund av en 
ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden.

Leasing 
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiftenkostnadsförs i resultaträk-
ningen linjärt över leasingperioden.

Varulager 
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet.

Skatt 
Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det 
skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovi-
sade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare 
års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp 
och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutande eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att 
fastställas.

Avsättningar 
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räken-
skapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tid-
punkt då de ska infrias.

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdipositioner.

Koncernförhållanden 
Moderbolag till Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, org nr 556767-2695, är Rodret i Örnsköldsvik AB, org nr 556526-0691, 
med säte i Örnsköldksvik, och som upprättar koncernredovisning. Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upprättar ingen kon-
cernredovisning på grund av undantaget i ÅRL 7:2.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslut-
ning.

Avkastning totalt kapital (%) 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutning.

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

Nettoomsättning per anställd (kkr) 
Nettoomsättning dividerad med medelantalet anställda.

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Räntekostnader till kommunen 
Bolaget har en skuld till sin indirekta aktieägare Örnsköldsviks kommun som vid årsskiftet uppgick till 343,9 Mkr. Skulden vid 
årets ingång uppgick till 352 Mkr, vilket innebär att lånen under året har minskat med 8,1 Mkr. Ränta har under året betalats 
med 9,7 Mkr. Vid årets utgång var den genomsnittliga räntesatsen 2,98 %. Lånet har finansierat bolagets investeringar. År 
2012 erhöll bolaget 100 Mkr i kapitaltillskott från Örnsköldsviks kommun via moderbolaget Rodret.
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Örnsköldsviks kommunkoncern samordnar sina finansiella affärer via en internbank. Örnsköldsviks kommun har en extern 
låneskuld som överstiger intern utlåning från internbanken till de kommunala bolagen. Externa lån tas upp av internbanken 
och lånas på affärsmässigt vis till marknadsmässiga villkor vidare till direktägda skattskyldiga aktiebolag, vilket inte inne-
bär någon skattefördel för intressegemenskapen. De kommunala bolagens upplåning hos internbanken avser i huvudsak 
investeringsprogram, eller vidareutlåning till andra skattesubjekt, i vårt fall går det till vårt investeringsprogram. Samman-
fattningsvis anser bolaget att grunden till låneförhållandet är helt affärsmässigt och att avdrag för räntekostnaderna 2014 
ska medges. Bolaget har i skatteberäkningen hanterat räntekostnaderna som avdragsgilla kostnader, beaktat att låneförhål-
landet inte uppkommit med ett syfte att åstadkomma en skatteförmån.

Med stöd av Skatteverkets ställningstagande 131-117310-13/111 yrkades 2013 att den s k ventilen för ränteavdrag är tillämp-
lig för vår del. Bolaget har, utifrån aktuell situation, gjort samlad bedömning att grund för ventilen även föreligger 2014.

Värdering av avsättningar 
Värdering av avsättning för återställande av deponi baseras på en prognos av vilka åtgärder som måste vidtas enligt miljö-
lagstiftningen. Avsättningen är genomförd i balansräkningen och osäkerheten ligger i om avsättningen är för låg jämfört 
med det slutliga resultatet. Avsättningen är fördelad så att 80 % av kostnaden finansieras av skattekollektivet och 20 % 
finansieras av taxekollektivet. Prognosen uppdateras årligen.

Avsättning är också genomförd för eventuella framtida skadeersättningar. Den bygger på en prognos på antal skador bola-
get har haft och en uppskattning på vilken risk bolaget har att behöva ersätta kunden. Prognosen uppdateras årligen.

Not 3 Rörelsens intäkter mm

KKR 2014 2013

Nettoomsättning per rörelsegren

Vatten och avlopp 123 812 118 030

Avfall och återvinning, hushåll 48 742 48 753

Avfall och återvinning, verksamhet 11 553 11 610

Summa 184 107 178 393

Rörelseresultat per rörelsegren

Vatten och avlopp 12 115 10 449

Avfall och återvinning, hushåll 6 175 8 052

Avfall och återvinning, verksamhet 1 995 2 436

Summa 20 285 20 937

Not 4 Försäljning till koncernföretag

% 2014 2013

Andel försäljning till dotterföretag 1 0

Andel försäljning där företaget ingår som dotterföretag 8 8

Summa 9 8

Not 5 Övriga rörelseintäkter

KKR 2014 2013

Återföring av fordran till hushållstaxekollektivet – 733 – 696

Metallskrot 1 956 2 800

Hantering av brandposter mm 2 381 2 335

Övriga rörelseintäkter 7 029 7 049

Summa 10 634 11 488

Not 6 Bidrag

KKR 2014 2013

Statliga bidrag 91 80

Summa 91 80

Bidragen avser ersättningar för anställningsstöd, så kallat nystartsjobb. Dessa redovisas som intäkt över samma perioder 

som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för.
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Not 7 Inköp från koncernföretag

% 2014 2013

Andel inköp från dotterföretag 0 0

Andel inköp där företaget ingår som dotterföretag 11 6

Summa 11 6

Not 8 Leasingavtal
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan 
skilja sig från vad som faktiskt erlagts som leasingavgift under året.

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB redovisar samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Redovisning som 
operationell leasing sker i Miljö och vatten i Örnsköldsvik AB som juridisk person.

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 3 756 kkr (3 837).

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

KKR 2014 2013

Inom ett år 2 268 1 858

Senare än ett år men inom fem år 8 284 6 929

Senare än fem år 4 041 3 822

Summa 14 593 12 609

De väsentliga leasingavtalen består främst i Hyra av lokal samt fordonsleasing.

Not 9 Arvode till revisorerna
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 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.

KKR 2014 2013

Revisionsuppdrag Ernst & Young 17 12

Övriga tjänster Ernst & Young 2 0

Summa 19 12

Not 10 Anställda och personalkostnader  

MEDELANTALET ANSTÄLLDA 2014 2013

Kvinnor 21 16

Män 84 87

Totalt 105 103

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR (KKR) 2014 2013

Styrelsen och verkställande direktören 1 044 1 023

Övriga anställda 37 982 37 179

Summa 39 026 38 202

SOCIALA KOSTNADER (KKR) 2014 2013

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 236 294

Pensionskostnader för övriga anställda 2 820 3 974

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 12 713 12 678

Summa 15 769 16 946

TOTALT LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER 
OCH PENSIONSKOSTNADER (KKR)

 
2014

 
2013

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 54 795 55 147

Summa 54 795 55 147
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SJUKFRÅNVARO (%) 2014 2013

Sjukfrånvaro av total arbetstid 3,8 3,4

Andel sjukfrånvaro med sammanhängade tid över 60 dagar 2,4 1,6

Andel sjukfrånvaro för kvinnor 1,7 2,8

Andel sjukfrånvaro för män 4,3 3,6

Andel sjukfrånvaro för anställda upp till 29 år 3,5 3,7

Andel sjukfrånvaro för anställda 30–49 år 3,6 2,9

Andel sjukfrånvaro för anställda 50 år och äldre 4,1 3,9

KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (%) 2014 2013

Andel kvinnor i styrelsen 57 57

Andel män i styrelsen 43 43

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 20 20

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 80 80

AVTAL OM AVGÅNGSVEDERLAG 
Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 18 månadslöner vid uppsägning från 
företagets sida.

Not 11 Övriga rörelsekostnader  

KKR 2014 2013

Förlust försäljning/utrangering 0 223

Summa 0 223

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter  

KKR 2014 2013

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 114

Räntekostnader och liknande resultatposter till koncernföretag 8 529 8 167

Räntekostnader och liknande resultatposter avseende dotterbolag 1 188 1 067

Summa 9 728 9 347

Not 13 Bokslutsdispositioner 

KKR 2014 2013

Förändring av överavskrivning 13 972 12 978

Erhåller koncernbidrag – 1 188 – 1 300

Summa 12 785 11 678

Not 14 Årets skattekostnad 

KKR 2014 2013

Årets skattekostnad 22 1

Uppskjuten skatt – 4 0

Summa 18 1
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Not 15 Byggnader och mark 

KKR 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 67 276 63 253

Inköp 4 183 4 228

Försäljningar/utrangeringar 0 – 251

Omklassificeringar pågående 3 730 45

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75 189 67 276

Ingående avskrivningar – 13 016 – 9 735

Årets avskrivningar – 3 534 – 3 281

Utgående ackumulerade avskrivningar – 16 549 – 13 016

Utgående redovisat värde 58 639 54 260

Not 16 Maskiner och inventarier 

KKR 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 323 745 306 382

Inköp 22 063 18 300

Försäljningar/utrangeringar – 834 – 979

Omklassificering pågående 4 388 42

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 349 363 323 745

Ingående avskrivningar – 59 137 – 46 359

Försäljningar/utrangeringar 834 756

Årets avskrivningar – 13 190 – 13 534

Utgående ackumulerade avskrivningar – 71 493 – 59 137

Utgående redovisat värde 277 870 264 609

Not 17 Pågående nyanläggningar 

KKR 2014-12-31 2013-12-31

Ingående nedlagda kostnader 12 141 419

Under året nedlagda kostnader 8 276 11 809

Under året genomförda omfördelningar – 8 118 – 87

Summa 12 299 12 141

Not 18 Andelar i koncernföretag

KKR 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 145 000 145 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 145 000 145 000

Utgående redovisat värde 145 000 145 000

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB förvärvade Domsjö Vatten AB, 556746-7138 under 2012. Domsjö Vatten AB ägs till 100 % 
av Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB och ingår i Rodret-koncernen.

Not 19 Specifikation andelar i koncernföretag

 
NAMN

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal  
andelar

Bokfört 
värde

Domsjö Vatten AB 100 % 100 % 1 000 145 000

Org.nr Säte Eget kapital Resultat

Domsjö Vatten AB 556746-7138 Örnsköldsvik 114 583 0
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Not 20 Andra långfristiga fordringar

KKR 2014

Örnsköldsviks kommun 42 278

Hushållstaxekollektivet 9 101

KKR 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 55 654 59 701

Avgående fordringar – 4 274 – 4 047

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51 379 55 654

Utgående redovisat värde 51 379 55 654

Not 21 Aktuell och uppskjuten skatt

KKR 2014-12-31 2013-12-31

Skatt på årets resultat 22 1

Uppskjuten skatt – 4 0

Totalt redovisad skatt 18 1

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT 
KKR

2014-12-31 
Belopp

 
Procent

2013-12-31 
Belopp

Redovisat resultat före skatt 2 116 1

Skatt enligt gällande skattesats 22,00

Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader 566 0

Övriga ej avdragsgilla kostnader 22 2

Skattemässiga avskrivningar på byggnader – 566 0

Ej skattepliktiga intäkter – 4 – 2

Redovisad effektiv skatt 18 22,00

UPPSKJUTEN SKATT PÅ TEMPORÄRA SKILLNADER 
 
KKR

2014-12-31 
Uppskjuten 

skattefordran

 
 

Netto

2013-12-31 
Uppskjuten 

skattefordran

 
 

Netto

Skillnad mellan bokförd och skattemässig avskrivning 4 4 0 0

Utgående redovisat värde 4 4 0 0

FÖRÄNDRING UPPSKJUTEN SKATT

KKR

Belopp vid 
årets början

Belopp vid 
årets slut

Skattepliktiga temporära skillnader 0 4

Utgående redovisat värde 4

Uppskjuten skattefordran baseras på skillnader mellan bokförda och skattemässiga avskrivnar för byggnader som uppstått 
på grund av de ändrade redovisningsreglerna för konponentavskrivning i enlighet med K3.

Not 22 Fordringar Örnsköldsviks kommun

KKR 2014-12-31 2013-12-31

Koncernkonto 0 13 510

Kundfordringar Örnsköldsviks kommun 1 395 – 272

Förutbetalda kostnader Örnsköldsviks kommun 0 9

Upplupen intäkt Örnsköldsviks kommun 1 239 1 316

Summa 2 635 14 563

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KKR 2014-12-31 2013-12-31

Övriga förutbetalda kostnader 1 742 802

Övriga upplupna intäkter 25 002 24 400

Summa 26 745 25 202
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Not 24 Förändring av eget kapital, föregående år 

Huvudregeln vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3) är att principerna ska tillämpas retroaktivt. Detta innebär att de korrige-
ringar som skett av den utgående balansen 2013-12-31 redovisas direkt mot eget kapital enligt nedan:

 
KKR

 
Aktiekapital

Balanserat 
resultat

Årets  
resultat

Utgående eget kapital 2012-12-31 enligt fastställd balansräkning 5 000 115 898 – 1 065

Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1

Koncernbidrag - redovisningen över RR enligt K3 – 1 065 1 065

Ingående eget kapital 2013-01-01 korrigerat i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3) 5 000 114 832 0

Belopp vid årets utgång 5 000 114 832 0

Not 25 Förändring av eget kapital

ANTAL AKTIER: 5 000 
KKR

 
Aktiekapital

Balanserat 
resultat

Årets  
resultat

Belopp vid årets ingång 5 000 114 832 0

Årets resultat – 2 133

Belopp vid årets utgång 5 000 114 832 – 2 133

Not 26 Obeskattade reserver

KKR 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerad överavskrivning 42 602 28 630

Summa 42 602 28 630

Not 27 Avsättningar

KKR 2014-12-31 2013-12-31

Avsättning för deponi 53 147 57 628

Övrigt 2 648 2 974

Summa 55 795 60 602

Not 28 Långfristiga skulder

KKR 2014-12-31 2013-12-31

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut avseende Domsjö Vatten 0 45 000

Skulder till internbanken, Örnsköldsviks kommun 322 902 244 000

Summa 322 902 289 000

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Skulder till internbanken, Örnsköldsviks kommun 20 994 63 000

Summa 20 994 63 000

Not 29 Skulder Örnsköldsviks kommun

KKR 2014-12-31 2013-12-31

Övriga kortfristiga skulder 2 581 3 629

Summa 2 581 3 629
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Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

KKR 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna semesterlöner 3 392 3 154

Upplupna sociala avgifter 2 058 2 288

Periodiserade anslutningsavgifter 2 200 1 603

Upplupen inhämtningskostnad avfall 1 145 583

Upplupen förbränningskostnad avfall 1 084 640

Upplupen elkostnad 83 201

Övriga poster 1 130 1 667

Summa 11 092 10 135



Miva – Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Kundservice:  0660-330 400, info@miva.se
Öppettider:  måndag–fredag 9.00–15.00, lunch 11.30–12.30
Felanmälan:  0660-330 330
Växel:  0660-330 300
Webbplats:  www.miva.se
Besöksadress:  Sjögatan 4A, Örnsköldsvik

Allt fler sorterar mat- 
avfall? Har du börjat?
Efter sommaren 2015 fortsätter vi att erbjuda separat insamling 
av matavfall i nästa område. Drygt 5 000 kunder har redan valt 
ett brunt sopkärl för sitt matavfall. Har du gjort ditt val?

Läs mer på www.miva.se/matavfall

Nä, men om 
du värnar om 
miljön och vill
spara pengar!

Åhh, jag 
orkar inte! 

Måste jag sortera  
matresterna?


