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Ordföranden har ordet 

2017 var ett händelserikt och bra år för AMAQ. Med de insatser som utförts av 
personalen kan konstateras att våra tre verksamhetsgrenar fungerar bra. Vi blir mer 
och mer konkurrenskraftiga inom Avfall och Fjärrvärme medan det är svårt att minska 
kostnaderna inom VA.  Orsaken till detta är till stor del vår struktur på kommun med 8 
reningsverk och 9 vattenverk.  

Det goda resultatet vill jag tacka personalen för. Jag vill påstå att det stora 
engagemang som visas trots ibland små resurser är en avgörande framgångsfaktor. 

Samtidigt vill jag också tacka styrelsen för ett proffsigt och engagerande 
styrelsearbete. 

Under året har VD, Styrelseordförande och Vice ordförande träffat representanter 
för ägaren tre gånger för avrapportering av verksamheten. Diskussioner kring 
bolagets verksamheter har då varit på agendan. 

Under året har vi haft sju styrelsemöten varav en styrelsekonferens där vi 
diskuterade framtidsfrågor. Det gjordes, i samband med styrelsekonferensen, 
studiebesök på Linköpings reningsverk där man forskar runt problematiken med 
läkemedelsrening. 

Personalens och styrelsens drivkraft är att leva upp till den affärsidé som antagits av 
styrelsen. Även att uppfylla det som är stipulerat i för var tid gällande ägardirektiv och 
samtidigt leva efter de regler som finns i Aktiebolagslagen. 

Amaq affärsidé är: 

 1(19)



Att till bolagets kunder; hushåll och företag, tillhandahålla dricksvatten av god kvalitet 
och en bra avfalls- och avloppshantering, vilket samtidigt uppfyller gällande lagkrav 
och ägarens krav på kvalitet och kostnadseffektivitet. Att kunna erbjuda energi i form 
av miljöriktig fjärrvärme till så många invånare och verksamheter som är praktiskt och 
ekonomiskt möjligt. 

Stora utmaningar 

Vatten och avloppsverksamheterna i hela världen står inför stora utmaningar. Vi i 
Sverige har en förhållandevis hög kvalité på vatten och reningsanläggningarna. Trots 
detta finns stora brister och framför allt är vi inte redo för de framtida kraven. Det 
kommer ständigt ökande krav, från myndigheter och allmänheten, på säkert 
dricksvatten både avseende kvalité och tillgång samt ökande krav på rening av 
avloppsvatten. VA kunderna önskar ett lågt pris, hög kvalité och hög tillgänglighet. 
Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten måste VA taxorna i landet höjas med 
upp mot 50% de närmaste åren. Exempel på utmaningar är: Säkert dricksvatten, 
Säkra reservvatten, Förnyelseplanering, Slamhantering, Läkemedelsrening, 
Klimatförändringar, Effektiviseringar och kommunikation/Information. 

Samarbete 

För att klara dessa utmaningar inom framförallt VA bör Aneby ingå i en större 
konstellation med kommuner som har goda förutsättningar att samarbeta på lika 
villkor och med gemensam syn på utmaningarna. De viktigaste komponenterna för 
det framtida samarbetet är kompetensförsörjning, förutsättningar för organisation och 
styrning, geografisk närhet med förnyelseområden och attraktiv storlek på 
organisation. För att få maximal effekt av storleken på organisationen bör 
invånarantalet vara minst 100-150 tusen invånare. 

Vi har fått ett uppdrag av vår ägare, Aneby Kommun, att undersöka vilka möjligheter 
som finns att samarbeta med andra kommuner eller kommunala bolag för att klara de 
stora utmaningarna. En rapport har tagits fram som finns tillgänglig på Amaq och hos 
kommunen. Arbetet fortsätter med att sjösätta det som framkommit i rapporten. 

Lars Asklöf 
Styrelseordförande i Aneby Miljö & Vatten AB 
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VD har ordet 

Verksamheterna 

Fjärrvärmeverksamheten fortsätter att gå bra. De senaste åren har vi haft en stabil 
nivå resultatmässigt. Priset ut till våra kunder har inte höjts sedan vi sänkte priset i 
samband med att vi startade vår egen produktionsanläggning 2014. Effekten av det 
är att vi nu är bland de 100 billigaste kommunerna i landet avseende fjärrvärmepriset 
för småhusägare. 

I vår avfallsverksamhet kretsar mycket kring återvinningscentralen. Dess 
popularitet bekräftades av en kundundersökning där drygt 40 av landets kommuner 
deltog. Enligt den undersökningen ligger vi i topp avseende personalens kunnighet 
och servicekänsla. Nu projekterar vi för en ombyggnation av den. Allt för att göra 
den än mer populär. En populär och välbesökt återvinningscentral är en del av vårt 
miljöarbete. Att vi sedan hör till de 100 billigaste kommuner i landet på avfallssidan 
gör inte saken sämre. 

Inom VA har vi har avslutat större delen av projektet med förläggning av 
överföringsledning till, och ledningsnätet i, Ralingsås by. Ett projekt som dragit ut på 
tiden på grund av två anledningar. Den första anledningen är en omfördelning av 
personal i samband med upphandling och byggnation av vår panncentral för 
fjärrvärme. Den andra orsaken var upphandlingen, enligt LUF, av entreprenör till 
överföringsledningen. Tilldelningen av entreprenör blev överklagad och stilleståndet 
till följd av det varade i nästan ett år. 

Framtida krav 

Med vår lilla personalstyrka har vi lyckats genomföra mycket men kraven ökar 
framöver på vad vi måste göra i samtliga våra verksamheter. Den verksamhet som 
har störst investeringsbehov framöver är VA. De senaste åren har vi investerat mer 
än 25 miljoner kronor och för de nästkommande åtta åren krävs investeringar på 130 
miljoner kronor. Det gäller de redan nu planerade projekten, de vi har i vår 
projektportfölj. Därutöver lär kraven från kunder och myndigheter öka på allt från 

 3(19)



reningsgraden i våra avloppsreningsverk till förbättrad säkring av vårt dricksvatten. 
Krav som inte bara kommer att kräva mer investeringar utan även mer kunskap och 
personal. Dessutom måste vi genom kommunikation med våra kunder få förståelse 
för den kostnad vi, som alla kommuner, har inom VA-verksamheten. 

För att mäkta med den framtida, men även den nuvarande, arbetsbelastningen krävs 
en större organisation. Vi sitter i landets alla kommuner och arbetar med samma 
utmaningar i liknande organisationer. Genom att skapa en ny organisation, 
gemensam för några kommuner, finns möjligheten att bygga något bra för framtiden. 
En organisation tillräckligt stor för att även kunna hantera frågor som kräver 
specialistkompetens. Tillräckligt stor för att locka till sig den komptens som krävs. 
Och kunna behålla den. Tillräckligt stor för att anta de nya okända utmaningarna. 
Runt om i landet har det redan bildats kommungemensamma organisationer i form 
av bolag eller kommunalförbund. Vi måste göra det i vårt närområde också. 

Till sist vill jag klargöra att vi har hög kompetens i bolaget idag. En engagerad 
personal som med små medel gör stora insatser. Den låga sjukfrånvaron - i år 1,36 
% - visar också på en bra arbetsmiljö. Det är något vi tillsammans skapat i bolaget! 

Men imorgon med de ökande kraven, räcker vi till? 

Vår framtid är spännande! 

Björn Stendal 
VD 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Miljö & Vatten AB, 556621-6650, får 
härmed avge årsredovisning för 2017. 

Verksamheten 
Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) är ett av Aneby kommun helägt bolag, med 
uppgift att äga och vara huvudman för de kommunala vatten- och 
avloppsreningsverken samt att ansvara för avfallsverksamheten. Bolaget äger, 
producerar och levererar även fjärrvärme.  

Verksamheten under 2017 
Projektet för överföringsledningar för dricks- respektive spillvatten blev klart under 
året. Fjärrvärmeverksamheten investerade i en fliscontainer vilket medför att det nu 
finns två stycken, det vill säga en till varje flispanna. Det medför bland annat större 
driftsäkerhet. Inom avfallsverksamheten har detaljprojekteringen för ombyggnad av 
återvinningscentralen i stora drag färdigställts. Den låga räntan har även för 2017 
bidragit till ett bra resultat för verksamheterna. 

Resultat före bokslutsdispositioner och skattekostnad är: 

Avfall      0 kr 
VA      5 kr 
Fjärrvärme 1 209 100 kr 

Avfall 

Projektering av ombyggnation av återvinningscentralen på Kretsloppsgården gjordes 
under året. Ett femtontal återvinningscentraler runt om i landet har besökts inom 
projektet för att finna bra idéer och lösningar. Parallellt har ett underlag för 
upphandling av entreprenaden tagits fram.  En sista genomgång av materialet återstår 
för att sedan kunna annonsera ut för upphandling enligt LOU.  

Tillsammans med Tranås kommun, Hushållningssällskapet och LRF har ett projekt 
drivits för att utreda och uppföra en behandlingsanläggning för återföring av 
näringsämnen från enskilda avlopp till jordbruksmark. 2016 påbörjades en förstudie 
och kontakter togs med lantbrukare för att hitta en samarbetspartner med 
förutsättningar att kunna lagra och sprida slammet. Under 2017 skrevs avtal med en 
lantbrukare och en kretsloppsanläggning byggdes. Projektet har finansierats med hjälp 
av LOVA-bidrag (lokala vattenvårdsprojekt). 

En kundundersökning utfördes på initiativ av Rangola Verksamhetsutveckling AB 
som belyser olika sidor av avfallsverksamheten. Drygt 40 svenska kommuner deltog, 
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däribland samtliga inom VESUA-samarbetet (Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge 
och Aneby). Undersökningen skickades ut till 300 villor/fritidshus och 300 
lägenhetsinnehavare i Aneby kommun. Amaq hamnade på sjunde plats i jämförelsen. 

Vatten och avlopp 

Projektet med överföringsledning av dricks- och spillvatten från Aneby till Ralingsås 
och ledningsnätet i Ralingsås by blev klart under året. 

Arbetet med vattenskyddsområdet i Jularp är slutfört. Länsstyrelsen har fastställt 
vattenskyddsområdet samt föreskrifterna. De gäller från och med den 1 januari 2018. 

Amaq köpte fastigheten Norra Jularp 4:1 > 2, belägen direkt i anslutning till 
fastigheten Norra Jularp 4:26 > 1, av kommunen för att få tillgång till bra maskinhall 
samt mark för att uppföra en ny personalbyggnad. Upphandling är gjord och 
byggnationen väntas stå färdig under hösten 2018 om inte upphandlingen överklagas. 

Projekteringen av råvattenledningen från den nya vattentäkten i Jularp till vattenverket 
blev klar till sommaren. Därefter gjordes en upphandling under hösten och avtal 
skrevs med PEAB Anläggning AB för förläggning av ledningen. Projektet med 
ledningen beräknas vara avslutat våren 2018. 

I trakten kring Vireda och Hulrum har vi sökt efter en vattentäkt under en längre tid. 
En ny vattentäkt är önskvärd på grund av att dagens vatten har en förhållandevis dyr 
reningsprocess. Vatten från den kommande täkten ska försörja Vireda och Hultrum. 
Vid årets slut var tre platser inom ett tänkbart område identifierade för provpumpning. 
En provpumpning ger besked om vattentillgång och vattenkvalitet under en längre 
period.  

I Lövviken och Fågelkärr krävs en vattentäkt som är större än dagens. En plats för en 
ny vattentäkt har identifierats i Lövviken och är klar för att provpumpas. 

Utöver de stora projekten har underhållsarbete genomförts för att förbättra våra 
anläggningar. Bland annat har ett nytt rensverk i avloppsreningsverket i Aneby 

Som en del av 
förberedelserna att 
bygga om 
återvinningscentrale
n gjordes en 
undersökning av 
marken. Genom att 
borra får man fram 
prover på jordlagret. 
De tester som gjordes 
visade inte något 
hinder för fortsatt 
planering.  
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installerats. Vattenreservoarerna i Frinnaryd har rengjorts och vattenverket i Lövviken 
har rustats upp med bland annat en ny oxidationstank. 

Sex vattenläckor och en brusten spillvattenledning var de akuta situationer som 
uppstod under året. Byte av ventiler och gamla galvaniserade ledningar gjordes i 
samband med att några kunder bytte sina servisledningar. 

Representanter från 
entreprenören och 
Amaq gjorde en 
förberedande 
slutbesiktning av 
överföringsledninge
n till Ralingsås i 
början av maj.  

Fjärrvärme 

För att säkerställa driften installerades under året en extra fliscontainer. Det innebär att 
samtliga fyra pannor kan köras helt oberoende av varandra. Den extra fliscontainern är 
även gynnsam beträffande arbetsmiljön. Påfyllning av flis och kontroll av 
anläggningen görs nu endast en gång per dygn istället för två gånger per dygn under 
den kalla årstiden. 

I kvarteret Valen har Svartågården anslutits till fjärrvärmenätet. Även två nybyggda 
flerfamiljshus i kvarteret är anslutna samt förberedelser är gjorda för de två 
återstående hus som ännu inte uppförts. Ägare till fastigheten är Stiftelsen Aneby 
Bostäder. 

Fjärrvärmepriset har lämnats orört sedan sänkningen den 1 juli 2014.  Jämfört med 
landets kommuner kan vi konstatera att fjärrvärmetaxan ligger på en bra nivå. Enligt 
Energiföretagen Sveriges undersökning är vårt pris lägre än medel- och medianvärde 
för landets småhus. 
Väderleken under 2017 var något varmare än ett normalår, ungefär samma nivå som 
2016. Försäljningen 2017 stannade på 24,6 GWh jämfört med 2016 års försäljning 
som var 24,8 GWh. Budgeten lades för en försäljning på 25 GWh. 

Den nya fliscontainern kom 
färdigbyggd från LINKA i 
Danmark. Bara att lyfta på 
plats.   
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Administration och kommunikation 

Ett problem är många gånger att informera snabbt och enkelt till en begränsad del av 
invånarna. Vid exempelvis en vattenläcka kan det vara nödvändigt att informera 
boende som kan bli drabbade vid reparationsarbete även om de för tillfället inte är 
hemma. För att förenkla informationsflödet har vi därför börjat med en sms-tjänst som 
innebär att vi kan nå drabbade genom sms. 

Personal 

En drifttekniker slutade på egen begäran under året och ersattes efter kort tid. 

Efter elva månaders vakans på tjänsten som VA-ingenjör tillsattes den i april. 

Sjukfrånvaron och frisknärvaron har efter förra årets sämre nivåer återigen hamnat på 
för oss normal nivå. Förra året, 2016, låg sjuknivån på 5,0 % medan sjuktalet för 2017 
hamnade på 1,36 %. Frisknärvaron förbättrades från 2016 års resultat på 60 % till  
82,4 % för 2017. 
Samtliga medarbetarsamtal utom ett genomfördes hösten 2017. Det återstående 
samtalet fick vänta till början av 2018. 

Tre 
personalaktiviteter 
anordnades under 
året. En med 
ordentlig fart. 

Framtiden 

Fjärrvärme 

För framtiden är det viktigt att konstant undersöka och utvärdera eventuella åtgärder 
för att säkra upp driften. Att arbeta med ständiga förbättringar för att öka effektiviteten 
är en självklarhet. 

Ett mål är att förstärka informationen om hur konkurrenskraftigt priset på fjärrvärmen 
är och samtidigt arbeta vidare med förtätningar. 
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Vatten och avlopp 

Närmast på tur av de större projekten är utbyggnad av VA-nät i Hultrum. I det 
projektet ingår överföringsledningar mellan Hultrum och Vireda samt investering i 
nytt avloppsreningsverk och vattenverk. 

En ny personalbyggnad för driftteknikerna kommer att byggas i Jularp. 

Projekt finns planerat för ledningsnäten i Frinnaryd och Sunhultsbrunn. Framförallt 
krävs en stor insats för att minska inläckaget i spillvattenledningarna. 

Totalt finns behov av investeringar inom VA-verksamheten på 130 miljoner kronor de 
närmaste nio åren. Samtliga dessa projekt finns i Amaqs projektportfölj. 

Avfallsverksamhet 

Ombyggnaden av återvinningscentralen ska genomföras under 2018. Trafikflödet 
genom återvinningscentralen kommer att förbättras. Detta innebär en bättre 
arbetsmiljö för personalen och kortare väntetid för kunderna. 

Sluttäckningen av Hullaryds avfallsupplag är ett arbete som kommer att fortsätta 
ytterligare några år. 

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 
Verksamheter som avses är avfallsupplaget i Hullaryd, återvinningscentralen på 
Kretsloppsgården, rening av spillvatten vid bolagets avloppsreningsverk samt 
fjärrvärmeanläggningen. 

Verksamheterna påverkar den yttre miljön genom utsläpp av lakvatten till 
grundvattnet och renat spillvatten till recipienter. Övrig påverkan som buller och 
utsläpp till luft är låg. Periodisk besiktning utförs på tillståndspliktiga anläggningar 
vart tredje år. Miljörapport lämnas årligen. 

Den anmälnings- och tillståndspliktiga produktionen är 100 % av bolagets omsättning. 

Miljöeffekten av fjärrvärmen i Aneby är ca 8000 ton minskad mängd CO2 utsläpp per 
år. Denna minskning är ett viktigt steg för att minska påverkan på vår närmiljö. 

Under 2017 återfördes 413 ton slam från Aneby avloppsreningsverk till 
jordbruksmark vilket medförde en koldioxidbesparing på knappt 22 ton. Andra 
positiva effekter var att tre ton fosfor och 8 ton kväve återfördes till jordbruksmark. 
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Flerårsöversikt (Tkr) Belopp i kkr
2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 39 999 38 772 38 176 36 358
Resultat efter finansiella poster 1 209 1 300 1 878 387
Soliditet, % 4 3 3 1

Eget kapital
Aktie- Reserv- Balanserad Årets

kapital fond vinst vinst
Vid årets början 1 000 000 100 000 823 188 229 075
Omföring av föreg års vinst 229 075 -229 075
Årets resultat 76 310

Vid årets slut 1 000 000 100 000 1 052 263 76 310

Resultatdisposition
Belopp i kr

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 128 573, disponeras enligt följande:

balanserat resultat 1 052 263
årets resultat 76 310
Totalt 1 128 573

disponeras för
balanseras i ny räkning 1 128 573 
Summa 1 128 573

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
 noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2017-01-01- 2016-01-01-

2017-12-31 2016-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 2 39 998 924 38 772 267
Övriga rörelseintäkter 3 65 206 63 301

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 40 064 130 38 835 568

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -12 156 613 -11 599 969
Övriga externa kostnader -9 560 955 -8 571 904
Personalkostnader 4 -8 301 659 -7 883 666
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -7 601 053 -8 243 999
Övriga rörelsekostnader 5 -249 881 -41 025

Summa rörelsekostnader -37 870 161 -36 340 563

Rörelseresultat 2 193 969 2 495 005

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 30 904 24 376
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -1 015 768 -1 219 479

Summa finansiella poster -984 864 -1 195 103

Resultat efter finansiella poster 1 209 105 1 299 902

Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar -1 100 000 -1 000 000

Summa bokslutsdispositioner -1 100 000 -1 000 000

Resultat före skatt 109 105 299 902

Skatter
Skatt på årets resultat -32 795 -70 827

Årets resultat 76 310 229 075



Aneby Miljö & Vatten AB  12(19)

556621-6650

Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 8 976 495 8 051 000
Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 104 528 699 87 092 432
Inventarier, verktyg och installationer 9 1 368 178 1 564 399
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 10 5 466 398 13 719 783

Summa materiella anläggningstillgångar 120 339 770 110 427 614

Summa anläggningstillgångar 120 339 770 110 427 614

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 210 010 192 827
Summa varulager 210 010 192 827

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 306 823 3 949 423
Övriga fordringar 63 839 1 086 061
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 345 210 605 724

Summa kortfristiga fordringar 5 715 872 5 641 208

Kassa och bank
Kassa och bank 2 326 229 430 104

Summa kassa och bank 2 326 229 430 104

Summa omsättningstillgångar 8 252 111 6 264 139

SUMMA TILLGÅNGAR 128 591 881 116 691 753
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 000 000 1 000 000
Reservfond 100 000 100 000

Summa bundet eget kapital 1 100 000 1 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 052 263 823 188
Årets resultat 76 310 229 075

Summa fritt eget kapital 1 128 573 1 052 263

Summa eget kapital 2 228 573 2 152 263

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 3 500 000 2 400 000

Summa obeskattade reserver 3 500 000 2 400 000

Avsättningar
Övriga avsättningar 12 8 874 107 8 582 299

Summa avsättningar 8 874 107 8 582 299

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 13 94 000 000 81 000 000
Övriga skulder 14 10 577 670 8 183 275

Summa långfristiga skulder 104 577 670 89 183 275

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 277 167 9 189 681
Övriga skulder 1 333 998 259 973
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 800 366 4 924 262

Summa kortfristiga skulder 9 411 531 14 373 916

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 128 591 881 116 691 753
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Kassaflödesanalys

 2017-01-01- 2016-01-01-
Belopp i kr 2017-12-31 2016-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 1 209 105 1 299 902
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 8 229 974 8 631 474

9 439 079 9 931 376
Betald skatt -70 827 -22 332

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 9 368 252 9 909 044
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -17 183 63 663
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -36 634 5 439 930
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -2 567 989 2 195 665

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 746 446 17 608 302

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -17 860 321 -15 272 472
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 10 000 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 850 321 -15 272 472

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 27 000 000 24 000 000
Amortering av låneskulder -14 000 000 -30 666 780

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 000 000 -6 666 780

Årets kassaflöde 1 896 125 -4 330 950
Likvida medel vid årets början 430 104 4 761 054

Likvida medel vid årets slut 2 326 229 430 104

Noter till kassaflödesanalys

 2017-01-01- 2016-01-01-
Belopp i kr 2017-12-31 2016-12-31
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 30 904 24 376
Erlagd ränta -763 768 -947 479

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 7 601 053 8 243 999
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar 239 881 41 025
Övriga poster 97 232 97 232
Övriga avsättningar 291 808 249 219

8 229 974 8 631 475
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
 Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
 restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.                                   
                                                           

 Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under
 året förvärvade och avyttrade tillgångar.

Anläggningstillgångar % per år
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader 2-5
-Maskiner och andra tekniska anläggningar 2-20
-Inventarier, verktyg och installationer 10-20

 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar
 redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

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

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till
balansomslutningen.

Not 2  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Nettoomsättning per rörelsegren
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Vatten och avlopp 15 400 598 14 353 552
Avfall 7 644 585 7 307 628
Fjärrvärme 16 953 741 17 111 087

Summa 39 998 924 38 772 267
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Not 3  Övriga rörelseintäkter
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Statliga bidrag - 21 995
Vinst vid försäljning anläggningstillgångar 10 000 -
Övrigt 55 206 41 306

Summa 65 206 63 301

Not 4   Anställda och personalkostnader

Personal
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Män 9 9
Kvinnor 4 4

Totalt 13 13

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Löner och andra ersättningar: 5 809 096 5 624 094

Summa 5 809 096 5 624 094
Sociala kostnader 2 483 266 2 252 864
(varav pensionskostnader) 547 049 488 476

Not 5  Övriga rörelsekostnader
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Förlust vid avyttring/utrangering av anläggningstillgångar 249 881 41 025

Summa 249 881 41 025

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Räntekostnader externa 763 768 947 479
Borgensavgift Aneby Kommun 252 000 272 000

Summa 1 015 768 1 219 479
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Not 7  Byggnader och mark
 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 12 051 000 137 673 555
-Nyanskaffningar 1 407 398 39 000
-Omklassificeringar - -125 661 555

Vid årets slut 13 458 398 12 051 000

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -4 000 000 -48 064 985
-Omklassificeringar - 44 124 985
-Årets avskrivning -481 903 -60 000

Vid årets slut -4 481 903 -4 000 000

Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början - -2 692 988
-Omklassificeringar - 2 692 988
-Årets nedskrivningar -

Vid årets slut - -

Redovisat värde vid årets slut 8 976 495 8 051 000

Not 8  Maskiner och andra tekniska anläggningar
 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 148 118 131 -
-Nyanskaffningar 13 949 494 2 337 756
-Avyttringar och utrangeringar -310 000 -45 000
-Omklassificeringar 10 480 808 141 626 805
-Omklassificeringar - 4 198 570

Vid årets slut 172 238 433 148 118 131

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -58 332 711 -
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 60 119 3 975
-Omklassificeringar -522 664 -50 580 936
-Årets avskrivning enligt plan -6 646 922 -7 755 750

Vid årets slut -65 442 178 -58 332 711

Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början -2 692 988 -
-Omklassificeringar 425 432 -2 692 988

Vid årets slut -2 267 556 -2 692 988

Redovisat värde vid årets slut 104 528 699 87 092 432
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Not 9  Inventarier, verktyg och installationer
 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 900 584 18 243 069
-Nyanskaffningar 276 007 622 764
-Omklassificeringar - -15 965 249
-Avyttringar och utrangeringar -23 625 -

Vid årets slut 3 152 966 2 900 584

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 336 185 -7 266 654
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 23 625 -
-Omklassificeringar - 6 358 718
-Årets avskrivning anskaffningsvärden -472 228 -428 249

Vid årets slut -1 784 788 -1 336 185

Redovisat värde vid årets slut 1 368 178 1 564 399

Not 10  Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
             anläggningstillgångar
 2017-12-31 2016-12-31
Vid årets början 13 719 783 5 645 401
Investeringar 2 227 422 12 272 952
Omklassificeringar -10 480 807 -4 198 570

Redovisat värde vid årets slut 5 466 398 13 719 783

Not 11  Checkräkningskredit
 2017-12-31 2016-12-31
Beviljad kreditlimit 3 000 000 3 000 000
Outnyttjad del -3 000 000 -3 000 000

Utnyttjat kreditbelopp - -

Not 12  Övriga avsättningar
 2017-12-31 2016-12-31
Avsättning för avslutning och återställande av avfallsupplag 8 274 107 8 382 299
Övrig avsättning 600 000 200 000

8 874 107 8 582 299

 Avsättning till återstående kostnad för avslutning och återställande av avfallsupplaget i
 Hullaryd.

 Deponering av avfall på upplaget avslutades 2008. Återställningsarbete påbörjades redan
 under 2007. Aneby kommunalfullmäktige beslutade att bolaget skulle ta ut en årlig extra avgift
 av abonnenterna, uppgående till minst 800 000 kr till och med 2008 vilket skall användas till
 återställning av avfallsupplaget. Från 2009 tas inga avgifter ut för att täcka
 återställningskostnader. Eventuella kostnader som inte täcks av den extra avgiften skall
 betalas av kommunen enligt avtal.
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Not 13  Övriga skulder till kreditinstitut
 2017-12-31 2016-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas 
efter mer än fem år efter balansdagen 94 000 000 81 000 000

94 000 000 81 000 000

Not 14  Övriga skulder
 2017-12-31 2016-12-31
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 8 827 382 9 264 954

8 827 382 9 264 954

Not 15  Koncernuppgifter
 Företaget är helägt dotterföretag till Aneby Kommun, org nr 212000-0498 med säte i Aneby. 

Underskrifter

 Aneby 2018-02-21

  

Björn Stendal Lars-Erik Widell
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Styrelseordförande

Tommy Olausson Berndt Dahnson

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-

Jerker Stenqvist
Auktoriserad revisor

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma
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