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Styrelsen och verkställande direktören för Sydvatten 
AB, 556100-9837, med säte i Skåne län, Malmö 
kommun, får härmed avge årsredovisning för räken-
skapsåret 2020-01-01–2020-12-31.

Allmänt om verksamheten
Sydvattens uppdrag är att bereda och distribuera 
dricksvatten med jämn och hög kvalitet till ägarkom-
munerna. För detta ändamål utnyttjar bolaget de 
legaliserade uttagsrätterna i råvattentäkterna Bolmen, 
Vombsjön och Ringsjön. Sydvattens vattendomar i 
sjöarna utgör för bolaget betydande värden. Bolaget 
äger och driver Bolmentunneln, Ringsjöverket och 
Vombverket samt huvudledningssystemet för distri-
bution av dricksvatten.

Vattendistributionen till kommunerna uppgick till 
78,7 miljoner kubikmeter, vilket är 2 miljoner kubik-
meter mer än 2019 och i paritet med rekordåret 2018 
då 78,8 miljoner kubikmeter distribuerades. Invånare 
och verksamheter i Sydvattens delägarkommuner har 
under året erhållit en säker dricksvattenleverans av 
god kvalitet.

Året har självfallet präglats av Coronapandemin. 
Redan i februari påbörjade bolaget beredskapsplane-
ring och ett förebyggande arbete som sedan succesivt 
intensifierades under våren med syftet att säkerställa 
grunduppdraget, att producera och distribuera ett 
fullgott dricksvatten. Initialt var fokuset att säkra till-
gång till kritiska resurser såsom tillgång till kemikalier, 
laboratoriematerial samt interna och externa kompe-
tenser. Efter att de initiala resursfrågorna lösts har fo-
kus varit att minimera risken för smittspridning inom 
organisationen genom att tillämpa restriktioner och 
riktlinjer för att upprätthålla social distansering och 

en sektionering mellan arbetsställena. Distansarbete 
har tillämpats i stor utsträckning för de personalgrup-
per som har haft möjlighet till det. Även individer 
som har uppvisat symptom har fått möjlighet till dis-
tansarbete i avvaktan på provsvar. Strategin har visat 
sig framgångsrik. Under året upptäcktes totalt åtta 
fall av Covid -19 bland bolagets personal och ingen 
smittspridning har skett inom personalgrupperna. 
Den ekonomiska konsekvensen av de förebyggande 
åtgärder som vidtagits med hänsyn till pandemin 
under året är försumbar.

Verksamheten har kunnat fortgå utan större påverkan 
av pandemin. Produktionen och distributionen av 
dricksvatten har ej påverkats, inte heller framdriften i 
bolagets investeringsprojekt. Coronapandemin kan 
dock ha haft en indirekt påverkan på bolaget genom 
att vattenförbrukningen i samhället ökade. När 
stora delar av den arbetsföra befolkningen arbetar 
i hemmet ökar vattenförbrukningen, denna effekt 
verkar vara särskilt påtaglig i kommuner med stor 
utpendling. Under veckan före midsommar steg vat-
tenförbrukningen till så pass höga nivåer att bolaget 
gick ut med en uppmaning till våra delägarkommuner 
och allmänheten om att hushålla med vattnet. Efter 
en period med sämre väder återkom det varma och 
torra vädret i augusti och med det stigande vatten-
förbrukning varför bolaget återigen gick ut med en 
uppmaning om att hushålla med vattnet.

Strategiska framtidsfrågor
Sydvattens övergripande strategi är att skapa ett lång-
siktigt säkert, redundant och hållbart dricksvatten-
försörjningssystem. 2020 har varit ett år som på flera 
sätt visat på vikten av att fullfölja den valda strategin. 
Under hösten antogs en ny budget med tioårsplan för 

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Sydvatten. Bolaget är inne i en intensiv investeringsfas 
som kommer att pågå under de kommande tio åren 
då projekt för totalt 3,4 miljarder ska genomföras.

Perioden 2021–2024 domineras av utbyggnaden 
av produktionskapaciteten på Vombverket och att 
förstärka redundansen med en tredje ledning mellan 
Vombverket och Norra Ugglarp. Under planpe-
riodens senare del är huvudfokuset att genomföra 
projektpaketet Bolmenvatten till Vomb, vilket 
kommer att öka tillgången till och redundansen för 
råvatten samt möjliggör en fortsatt utbyggnad av 
produktionskapaciteten på Vombverket. Projekten är 
omfattande med en hög grad av komplexitet och ska 
genomföras samtidigt som normal produktion pågår 
på våra vattenverk. Detta ställer krav på att bolaget 
har en ändamålsenlig organisation med redundans 
när det gäller uthållighet och personalresurser.

Arbetet med att utveckla vattenskyddet vid Vombsjön 
och infiltrationsområdet fortgår planenligt. Vi invän-
tar Länsstyrelsen i Kronobergs beslut om att inrätta 
ett vattenskyddsområde för Bolmen drygt fyra år 
efter att vi inkom med ansökan. Det har nu gått nio år 
sedan vi påbörjade arbetet med vattenskyddsområdet 
för Bolmen vilket indikerar komplexiteten i att skydda 
större vattentäkter. Vårt påverkansarbete har det 
senaste året bland annat resulterat i att Havs- och Vat-
tenmyndigheten tagit vårt arbete från 2019 Klimat-
säkert vatten vidare till en myndighetsutredning för 
utveckling av vattenförvaltningsarbetet nationellt. Vi 
har fått gehör hos Länsstyrelsen i Skåne som beslutat 
om ändrade förutsättningar för reglering av Vomb-
sjön samt hos Naturvårdsverket för en lagändring vad 
avser hantering av vattenverksslam.

Sydvatten har en solid ekonomisk ställning som klarar 
stora påfrestningar utan kapitaltillskott från ägarna. 
Omvärlden har dock blivit osäkrare de senaste åren. 
Sydvatten behöver kunna agera långsiktigt och med 
marginaler för att trygga dricksvattenförsörjningen. 
En aspekt av detta är att ha en stabil och förutsägbar 
ekonomi, inte minst ur ett ägarperspektiv. De kom-
mande tio åren ska bolaget genomföra stora inves-
teringar som delvis finansieras genom nyupplåning, 
vilket kommer att innebära en ökad exponering mot 
finansmarknaden. För att möta denna utveckling re-
viderades bolagets finanspolicy under året med syfte 
att öka möjligheten till ett mer proaktivt agerande på 
finansmarknaden för att trygga en fortsatt långsiktig 
och stabil ekonomi.

Miljö och hållbarhet 
Att bedriva en långsiktig hållbar verksamhet är en 
förutsättning för att Sydvatten ska kunna fullfölja sitt 
uppdrag. Under året har ett arbete med att integrera 
bolagets hållbarhetsplan med den strategiska planen 
påbörjats vilket kommer innebära att hållbarhetsas-
pekter i varierande utsträckning kommer att vara en 
del av all verksamhet inom bolaget. Sydvatten kom-
mer inom några år även att omfattas av Lagen om 
hållbarhetsredovisning och arbetet med att ta fram ett 
koncept för hållbarhetsrapporteringen har påbörjats.

Andra konkreta exempel på hållbarhetsarbetet finns 
bland annat inom upphandling. Sydvatten deltar i 
ett utvecklingsarbete inom hållbar upphandling som 
bedrivs på nationell nivå av Svenskt Vatten. Ett annat 
utvecklingsarbete bedrivs inom cirkulär ekonomi, att 
hitta cirkulära lösningar för exempelvis entreprenader 
och kemikalieförsörjningen.
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Sydvatten förbrukar stora kvantiteter elenergi för att 
producera och distribuera dricksvatten. Glädjande är 
dock att årets elförbrukning var lägre än 2019, trots 
den högre produktionen om två miljoner kubikme-
ter. Förklaringen till detta är den råvattenledning 
som togs i bruk under 2019 som medfört ett minskat 
behov av att pumpa Bolmenvatten till Ringsjöverket. 
En annan åtgärd inom energiområdet i tioårsplanen 
är byggnationen av en solcellspark vid Vombverket 
som ska stå färdig 2024 och kommer att stå för en 
betydande del av bolagets energibehov.

Att kommunicera kunskap och insikter om vattnets 
värde och en hållbar vattenanvändning för att nå 
beteendeförändringar i samhället är ett långsiktigt 
arbete som Sydvatten bedriver både regionalt och 
nationellt. Vatten är en begränsad resurs som ska 
användas så effektivt som möjligt. Med ökade insikter 
och en smartare användning kommer vattenresursen 
att räcka till fler. Det är ett arbete som ligger väl i linje 
med många av FN:s globala hållbarhetsmål.

Bolaget fick finansiella bidrag för projekt och utred-
ningar från Havs- och Vattenmyndigheten genom 
Länsstyrelsen Skåne kopplat till bidrag för en tryggad 
tillgång till dricksvatten. Det gäller informations-
kampanj för vattenbesparingsåtgärder, mikrobiolo-
gisk övervakning av råvatten, recirkulering av renat 
avloppsvatten samt åtgärder för väg 976 genom 
Vombfältet.

Forskning och utveckling
Sydvatten är tillsammans med NSVA och VA SYD 
ägare till forskningsbolaget Sweden Water Research 
AB (SWR). Aktieägarna ska under varje räkenskapsår 

proportionerligt finansiera ett maximalt belopp enligt 
fördelningsnyckel i aktieägaravtalet. Under 2020 upp-
gick Sydvattens andel av finansieringen till 4 573 kkr. 
Detta belopp överstiger kostnaderna i SWR för 2020, 
överskjutande del om 663 kkr redovisas i enlighet med 
aktieägaravtalet som en eventualförpliktelse mot SWR.

Under året disputerade tre doktorander inom dricks-
vattenområdet vilket innebär totalt sex disputerade 
sedan starten av forskningsverksamheten. För närva-
rande har vi fyra doktorander verksamma inom våra 
forskningsområden.

Forskningsstationen vid Bolmen fortsätter att utveck-
las, bland annat genom att förstärka förutsättningarna 
för att bedriva forskning på Bolmen. Som ett led i detta 
genomfördes en batymetri, bottenkartläggning, under 
året. Arbetet genomfördes med hjälp av forskare från 
Uppsala universitet, via forskningsnätverket SITES, där 
Forskningsstation Bolmen är en associerad medlem. 
Kartläggningen kommer att ge ny kunskap om botten-
förhållanden i Bolmen och utmynna i en bottenkarta 
över Bolmen, vilket kommer att vara ett viktigt tillskott 
för den fortsatta forskningen på Bolmen.

Domstolsärenden
Skiljeförfarandet gentemot Sydkraft Hydropower AB 
avseende utbetalda ersättningar för kraftförluster för 
åren 1987 till 2007, som inleddes 2019, fortlöper. 
Sydvattens krav på återbetalning av ersättningar för 
kraftförluster och ränta uppgår till sammanlagt 318 
miljoner. Sydkraft Hydropower AB har bestridit 
Sydvattens yrkande och under året har parterna utsett 
skiljenämnden samt påbörjat skriftväxling. Utslag i 
skiljeförfarandet förväntas komma under 2021.
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Investeringar och upphandlingar
Under året genomfördes investeringar för 196 mil-
joner. Störst investeringar sker på Vombverket. Efter 
en tid av underhållsarbeten och andra förberedande 
insatser påbörjades under hösten entreprenaderna 
för byggnation av en fjärde produktionslinje och av 
ett UV-filter. Med en fjärde produktionslinje ökar 
kapaciteten på Vombverket med 500 l/s och UV-
anläggningen innebär en kvalitetshöjning genom 
att ytterligare en mikrobiologisk barriär adderas till 
beredningsprocessen. De båda entreprenaderna 
kommer att löpa parallellt med varandra och pågå till 
2023, samtidigt som normal nivå på dricksvatten-
produktionen ska upprätthållas. Projekten är tekniskt 
och logistiskt komplexa och kommer att innebära en 
påfrestning på organisationen och ta stora interna 
resurser i anspråk.

Under året färdigställdes Ringsjöverkets två nya 
långsamfilter, totalt aktiverades en kostnad om 49 
miljoner för projektet. Färdigställandet av projektet 
innebär att Ringsjöverkets kapacitet i långsamfilterna 
ökar med drygt 10 %.

Arbetet med att modernisera reservkraften på våra an-
läggningar fortsätter. Reservkraften på Ringsjöverket 
togs i drift under april. I början av sommaren kunde 
de nya reservkraftsaggregaten på Vombverket tas i 
drift, vissa återstående elarbeten återstår dock varför 
projektet kommer att avslutas under 2021. Utbytet 
av reservkraften vid Ringsjöholm påbörjades under 
året och beräknas kunna tas i bruk under april 2021.

Uppgraderingen av bolagets styr- och övervaknings-
system fortsatte under året. Projektet förväntas pågå 
till 2023 och innebär en omfattande modernisering 
som kommer att förbättra våra anläggningar ur såväl 
ett drifts- som ett säkerhetsperspektiv.

Arbetet med att ansluta samtliga ägarkommuner 
till bolagets försörjningssystem fortgår. Under 
hösten 2020 slutfördes projekteringsarbetet och 
upphandlingen av ledningen som ska ansluta Båstad 
till Sydvattens ledningsnät. Entreprenaden kommer 
att påbörjas under februari 2021. Under året fortsatte 
även projekteringsarbetet för en tredje ledning mel-
lan Vombverket och Ugglarp med byggstart hösten 

2021.Finansieringen av investeringarna görs till viss 
del med lån. Under året ökade bolagets långfristiga 
skuldvolym med 200 miljoner till 2 073 miljoner. 
Genomsnitträntan på bolagets lån sjönk med 0,16 
procentenheter jämfört med 2019 och uppgick till 
1,10 %. För att säkra en fortsatt låg räntenivå säkrades 
två räntebindningar om totalt 300 miljoner med start 
under 2021 under året.

Säkerhet och kvalitet
Sydvattens viktigaste uppgift är att leverera ett säkert 
och rent dricksvatten och arbetet med att säkra och 
förbättra kvaliteten pågår på flera plan. Adderandet 
av en ytterligare mikrobiologisk barriär genom en 
UV-anläggning på Vombverket är ett steg. Ackredi-
teringen av laboratoriet på Ringsjöverket ett annat, 
under året fortsatte processen och ackrediteringens 
förväntas ske 2021. Under året har ett arbete med 
att successivt införa hygienzoner på våra vattenverk 
påbörjats vilket kommer att ställa högre krav på per-
sonal, entreprenörer och besökare.

Dricksvattenleveranserna har fungerat väl under 
året med undantag för en störning för boende och 
verksamheter i Hyllie (Malmö) och några mindre 
orter i Lunds och Svedala kommun under några da-
gar i mitten av augusti. Orsaken var ett ledningshaveri 
på en av tre ledningar som förser de södra delarna 
av Sydvattens verksamhetsområde med dricksvatten 
från Vombverket. Haveriet innebar att cirka 40 000 
kubikmeter dricksvatten läckte ut, huvuddelen av 
verksamhetsområdet kunde fortsatt förses med vatten 
via de övriga två ledningarna men delar av Malmös, 
Lunds och Svedalas ledningsnät blev trycklösa. Som 
en följd av detta togs beslutet att av hälsoskäl utfärda 
kokningsrekommendationer under ett par dagar i de 
berörda områdena. Händelsen medförde en relativt 
liten påverkan på samhället och visar på vikten av att 
bygga ett redundant dricksvattensystem. Sydvattens 
ledningsnät är till största del mellan 50 och 70 år 
gammalt och generellt i ett gott skick. Att byta hela 
ledningssträckningar är ej ekonomiskt eller tekniskt 
rationellt, utmaningen blir att utveckla proaktiva un-
derhållssystem för att kontinuerligt kunna övervaka 
ledningarnas status och genomföra förebyggande 
åtgärder där behov finns innan haverier uppstår.
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En annan säkerhetsaspekt som aktualiserats under 
året är Sydvattens roll i totalförsvaret. Totalförsvars-
planeringen har återupptagits i Sverige med anled-
ning av ett förändrat läge i omvärlden. Under året har 
bolaget genomfört ett planeringsarbete för att skapa 
ett förslag till krigsorganisation och krigsplacering av 
personal och vissa kritiska externa resurser. Förslaget 
innebär att all personal ingår i krigsorganisationen 
och är krigsplacerade på Sydvatten.

En kunskapande organisation
Sydvattens strategiska plan lyfter fram behovet av att 
bygga kompetens inom bolaget. Detta har blivit allt 
viktigare i takt med att vårt uppdrag blivit större och 
mer komplext. En konsekvens av denna utveckling 
är att organisationen de senaste åren vuxit något. 
Tillväxten är motiverad både för att skapa uthållighet 
och redundans inom befintliga kompetensområden 
och för att förstärka organisationen med nyckel-
kompetens som tidigare inte funnits inom bolaget. 
Under 2020 rekryterades åtta personer till Sydvatten 
inom områden som säkerhet, projektledning, utred-
ning, drift och underhåll, rekryteringarna var såväl 
ersättningsrekryteringar som nyrekryteringar. Behov 
av dessa kompetenser kunde säkerställas genom ett 
strategiskt arbete som görs, för att stärka vår attrak-
tionskraft med att synliggöra företaget, branschen 
och våra lediga tjänster.

Ett långsiktigt arbete för att öka attraktiviteten för 
VA-branschen som helhet hos gymnasieungdomar 
är det pedagogiska projektet TänkH2O! Trots vissa 
restriktioner på grund av pandemin kunde årets 
utbildningar genomföras, under sju höstveckor 
deltog sammanlagt närmare 900 ungdomar och 
lärare vid kurstillfällena vid bolagets forskningsstation 
på Tiraholm vid Bolmen. En annan del av bolagets 
kunskapsbyggande är att delta i externa samhälls- och 
branschsammanhang. På grund av Coronapandemin 
fick dock flera arrangemang ställas in under året på 
vilka Sydvatten skulle ha deltagit, bland  annat IWA-
konferensen i Köpenhamn och Almedalen.

FörSlAg tIll DISpoSItIon Av 
FörEtAgEtS vInSt EllEr FörluSt

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital,  
kronor 1 114 172, disponeras enligt följande:

Belopp i kr

Balanserade vinstmedel 1 114 172

Årets resultat -

Summa 1 114 172

Balanseras i ny räkning 1 114 172

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande noter.

EgEt kApItAl 

2020 2019

Specifikation av bundet och fritt eget kapital:

Aktiekapital 449 322 449 322

Reservfond 58 58

Totalt bundet eget kapital 449 380 449 380

Balanserat resultat 1 114 1 114

Årets resultat 0 0

Totalt fritt eget kapital 1 114 1 114

totalt eget kapital 450 494 450 494

utvEcklIng Av FörEtAgEtS vErkSAMhEt,  
rESultAt och StällnIng (mNKR)

2020 2019 2018 2017 2016

ur resultaträkningen mnkr

Rörelsens intäkter 353 327 326 316 299

Rörelsens kostnader   222 204 161 183 176

Planmässiga avskrivningar 76 69 62 65 65

Finansiella kostnader 27 36 56 34 34

Resultat efter finansnetto 27 16 47 35 24

ur balansräkningen mnkr

Anläggningstillgångar, 
totalt anskaffningsvärde 4 430 4 243 4 012 3 571 3 278

Investeringar 196 234 228 293 148

Eget kapital inklusive 
obeskattade reserver 797 770 754 700 666

leveranser

Vattenleverans (mn m³) 78,7 76,8 78,8 75,7 77,4

varav Ringsjöverket 47,2 46,3 47,6 46,5 45,5

varav Vombverket 31,5 30,4 31,2 29,2 31,9

nyckeltal

Soliditet % 23,8 24,9 25,8 22,8 24,4

Genomsnittligt vattenpris 
till delägare (kr/m³) 4,15 4,01 3,89 3,94 3,69
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rESultAträknIng (TKR)

not 2020 2019

rörelsens intäkter

Vattenförsäljning 326 151 304 895

Aktiverat arbete för egen räkning 17 782 13 194

Övriga rörelseintäkter 8 763 8 601 

Summa rörelsens intäkter 352 696 326 690

rörelsens kostnader 2

Driftkostnader -60 218 -56 774

Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -62 282 -60 383

Personalkostnader 6 -97 410 -87 244

Avskrivning av materiella tillgångar -75 717 -69 965

Övriga rörelsekostnader -1 811 -18

rörelseresultat 55 258 52 306

resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 - 1

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -27 786 -35 750

resultat efter finansiella poster 27 472 16 557

Bokslutsdispositioner 9 -26 608 -15 940

resultat före skatt 864 617

Skatt på årets resultat 10 -864 -617

Årets resultat 0 0

BAlAnSräknIng (TKR)

not 2020 2019

tIllgÅngAr

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 11

Byggnader och mark 12 317 985 284 886

Ledningar och tunnel 13 1 834 414 1 843 500

maskiner och andra 
tekniska anläggningar

14 277 054 277 608

Inventarier 15 45 456 39 489

Pågående nyanläggningar 16 340 556 251 053

Summa materiella anläggningstillgångar 2 815 465 2 696 536

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 17 17 17

Summa finansiella anläggningstillgångar 17 17

Summa anläggningstillgångar 2 815 482 2 696 553

omsättningstillgångar

Varulager

Kemikalielager 1 309 1 007

Förråd 4 090 3 371

Summa varulager 5 399 4 378

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 92 944 88 214

Övriga fordringar 5 633 3 806

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

18 5 464 6 036

Summa kortfristiga fodringar 104 041 98 056

kassa och bank 19 116 217 17 898

Summa omsättningstillgångar 225 657 120 332

SuMMA tIllgÅngAr 3 041 139 2 816 885
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BAlAnSräknIng (TKR)

not 2020 2019

EgEt kApItAl och SkulDEr

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 20 449 322 449 322

Reservfond 58 58

Summa bundet eget kapital 449 380 449 380

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 21 1 114 1 114

Summa fritt eget kapital 1 114 1 114

Summa eget kapital 450 494 450 494

obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar 22 346 556 319 948

Summa obeskattade reserver 346 556 319 948

Avsättningar

Avsättningar till pensioner 23 19 208 18 876

Summa avsättningar 19 208 18 876

långfristiga skulder 24

Skulder till kreditinstitut 2 073 000 1 873 000

Summa långfristiga skulder 2 073 000 1 873 000

kortfristiga skulder

Skatteskulder 1 128 229

Leverantörsskulder 42 802 52 429

Övriga kortfristiga skulder 12 319 8 822

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 95 632 93 087

Summa kortfristiga skulder 151 881 154 567

SuMMA EgEt kApItAl och SkulDEr 3 041 139 2 816 885

kASSAFlöDESAnAlyS (TKR) 

 not 2020 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 55 257 52 305

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 75 717 69 965

Vinst vid försäljning av inventarier - -49

Förlust vid utrangering av inventarier 1 810 3

Avsättning pension 331 -355

Omklassificering pågående projekt 36 -

133 151 121 869

Erhållen ränta - 1

Erlagd ränta -27 786 -35 750

Betald inkomstskatt 35 -13

kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 105 400 86 107

kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-) / minskning (+) av varulager -1 022 -53

Ökning(-) / minskning (+) av rörelsefordringar -5 985 -50 268

Ökning(+) / minskning (-) av rörelseskulder -3 583 4 736

kassaflöde från den löpande verksamheten 94 810 40 522

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -196 591 -234 017

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 100 45

kassaflöde från investeringsverksamheten -196 491 -233 972

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 500 000 630 000

Amortering av lån -300 000 -495 000

kassaflöde från finansieringsverksamheten 200 000 135 000

Årets kassaflöde 98 319 -58 450

Likvida medel vid årets början 17 898 76 348

likvida medel vid årets slut 116 217 17 898
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not 1 – REDOVISNINGSPRINcIPER

Belopp i Tkr om inget annat anges. Belopp inom parentes 
anger föregående års värde.

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 
2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Företa-
get tillämpar K3 från 2014.

värderingsprinciper 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges. Fordringar har upptagits till 
de belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäkter 
Nettoomsättningen omfattar i huvudsak intäkter från bolagets 
delägarkommuner. Intäkterna avseende fasta kostnader för 
vattenleveranser fördelas mellan delägarna efter folkmängden 
i respektive kommun. Intäkter avseende rörliga kostnader för 
vattenleveranser redovisas i takt med att de intjänas. Ränteintäk-
terna redovisas i takt med att de intjänas.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade värdeminskningar och eventuella 
nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar delas upp på 
betydande komponenter. Komponentavskrivning tillämpas en-
ligt K3. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Fordon 5 år, Inventarier i snitt 5-15 år, Maskiner i snitt 10-25 
år, Brunnsgallerier i snitt 25 år, Ledningar 50-80 år, Tunnel 
100 år, Byggnader 20-50 år, Markanläggningar 20 år, Mark 
avskrivs ej. Avskrivningstider för ledningar följer den rekom-
mendation som är framtagen av Svensk Vatten Utveckling.

låneutgifter 
Låneutgifter (ränta) bokförs som finansiell kostnad. 

Finansiella instrument 
Ränteswappar används i säkringssyfte för att uppnå önskad rän-
tebindning i låneportföljen. Derivat redovisas inte i balansräk-
ningen under avtalets löptid. Intäkter och kostnader hänförliga 
till derivatinstrument nettoredovisas under räntekostnader.

Bolaget vill begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. 
Bolaget har därför ingått avtal om ränteswappar. Genom 
ränteswapparna betalar bolaget en fast ränta och erhåller 3M 
Stibor. Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med 
bolagets målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över 
tiden. Som en del av bolagets ränteriskhantering ingår även att 
säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säk-
ringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil 
räntekostnad över tiden.

leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som 
operationella, som operationella

leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en 
kostnad linjärt över leasingperioden. Väsentliga leasingavtal 
redovisas under not 5.

varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
verkligt värde (återanskaffningsvärdet).

Avsättningar 
Som avsättningar redovisas sådana förpliktelser som är hän-
förliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som 
på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias.

utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till ba-
lansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelseford-
ringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet.

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som 
företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar 
innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro 
och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Bolaget 
har olika pensionssystem, det finns både förmånsbestämda 
och premiebestämda pensioner. Redovisning sker i takt med 
intjänandet. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar 
till anställda.

Skatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen. Aktuell skatt avser inkomstskatt 
för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räken-
skapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt 
beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räken-
skapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 
balansräkningsmetoden.

obeskattade reserver, bokslutsdispositioner 
Skattelagarna ger bolaget möjlighet att skjuta upp skattebetal-
ning genom avsättning till obeskattade reserver. De obeskattade 
reserverna redovisas som en särskild post i balansräkningen. I 
resultaträkningen redovisas avsättning till eller upplösningar av 
obeskattade reserver under bokslutsdispositioner. De obeskat-
tade reserverna består till 20,6 % av uppskjuten skatteskuld och 
79,4 % av eget kapital.

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) får 
medel avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar om 
vissa villkor är uppfyllda. Styrelsen har utarbetat och antagit en 
investeringsplan, enligt angivna villkor, som minst motsvarar de 
obeskattade reservernas storlek.

Noter 
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Pensions- och övriga sociala kostnader

2020 2019

Pensionskostnader för styrelse och VD 1 056 1 028

Pensionskostnader för övriga anställda 12 785 10 004

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 18 134 17 003

Summa 31 975 28 035

Av pensionskostnaderna avser 1 056 (1 028) bolagets VD.

Vid uppsägning från bolagets sida har bolagets verkställande direktör 12 
månaders uppsägningstid. Utöver detta har verkställande direktören rätt till ett 
avgångsvederlag motsvarande ersättningar för 12 månaders anställning.

not 7 – RäNTEINTäKTER Och 
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2020 2019

Ränteintäkter, övriga - 1

Summa - 1

not 8 – RäNTEKOSTNADER Och   
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2020 2019

Räntekostnader, övriga 22 728 22 745

Borgensavgifter 5 057 4 826

Lösen av ränteswap - 8 178

Övriga finansiella kostnader 1 1

Summa 27 786 35 750

not 9 – BOKSLUTSDISPOSITIONER 

2020 2019

Förändrad överavskrivning -26 608 -15 940

Summa -26 608 -15 940

not 2 – RÖRELSENS KOSTNADER 

2020 2019

Drift och underhåll 165 063 152 161

Elkostnad för driften 24 628 24 853

Kemikaliekostnader för driften 24 094 21 357

Transitering 6 127 6 049

219 912 204 420

Avskrivningar 75 717 69 965

Övriga rörelsekostnader 1 811 18

Summa 297 440 274 403

not 3 – ARVODE Och KOSTNADSERSäTTNING  
TILL REVISORER

2020 2019

Revisionsuppdrag (Ernst & Young AB) 100 100

Andra uppdrag 209 558

Summa 309 658

Revisionsuppdrag (malmö stad) 34 100

Summa 34 100

not 4 – LEASINGAVTAL 

2020 2019

Totala leasingkostnader 2 447 2 013

Summa 2 447 2 013

not 5 – OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

2020 2019 

Framtida minimileasingavtal som skall erläggas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år 925 924

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 3 700 3 696

Förfaller till betalning senare än 5 år 161 1 027

under året kostnadsförda leasingavgifter 925 762

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av två 
leasade dumpers och en sandskimmer på Vombverket.
Leasingavtalen är finansiella men redovisas som operationella.
Leasingavtalen löper på 7 år. Leasingavgifter baseras på anskaffningsvärdet och 
en ränta motsvarande Stibor 1 m + 1,00 %.
Vid leasingperiodens slut är restvärdet 10 % av anskaffningsvärdet.

not 6 – ANSTäLLDA Och PERSONALKOSTNADER 

medelantalet anställda

2020 2019

män 79 71

Kvinnor 30 29

totalt 109 100

medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade 
till en normal arbetstid.

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2020 2019

Andel kvinnor

Styrelsen 4 3

Övriga ledande befattningshavare 4 4

totalt 8 7

Andel män

Styrelsen 9 9

Övriga ledande befattningshavare 5 5

totalt 14 14

Löner och andra ersättningar

2020 2019

Styrelsen och verkställande direktör 2 903 2 857

Övriga anställda 57 663 52 594

Summa 60 566 55 451
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not 15 – INVENTARIER 

2020 2019

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 108 823 78 201

Nyanskaffningar 13 960 31 374

Avyttringar och utrangeringar -653 -752

vid årets slut 122 130 108 823

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -69 334 -63 719

Återförda avskrivningar på avyttringar 
och utrangeringar/försäljningar

653 679

Årets avskrivning -7 993 -6 294

vid årets slut -76 674 -69 334

redovisat värde vid årets slut 45 456 39 489

not 16 – PÅGÅENDE INVESTERINGAR  

2020 2019

Vid årets början 251 053 580 363

Årets investeringar 195 713 229 848

Omklassificeringar (kostnadsfört) -35 -133

Årets anskaffningar/omklassificering -106 175 -559 025

redovisat värde vid årets slut 340 556 251 053

not 11 – ÅRETS TOTALA INVESTERINGAR 

2020 2019

Samhällekonomiskt lönsamma investeringar 117 658 191 716

Tvingande enligt lag/regler 4 151 834

Företagsekonomiskt lönsamma investeringar 21 248 19 007

Företagsekonomiskt lönsamma underhåll 53 534 22 821

Summa 196 591 234 378

Aktiverad kostnad.

I investeringar 2020 ingår aktiverad arbetskostnad med 17 782 (13 194) tkr.

not 12 – BYGGNADER Och mARK  

2020 2019

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 591 877 544 019

Nyanskaffningar 42 978 47 941

Avyttringar och utrangeringar -900 -83

vid årets slut 633 955 591 877

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -306 991 -297 589

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

-8 979 -9 402

Årets avskrivning -315 970 -306 991

vid årets slut -315 970 -306 991

redovisat värde vid årets slut 317 985 284 886

taxeringsvärde 10 080 9 456

varav mark 2 468 2 468

En fastighet blev under året omklassificerad till 820 Specialenhet

not 13 – LEDNINGAR Och TUNNEL 

2020 2019

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 481 685 2 050 031

Nyanskaffningar 26 242 431 654

vid årets slut 2 507 927 2 481 685

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -638 185 -605 956

Årets avskrivningar -35 328 -32 229

vid årets slut -673 513 -638 185

redovisat värde vid årets slut 1 834 414 1 843 500

not 14 – mASKINER Och ANDRA  
TEKNISKA ANLäGGNINGAR

2020 2019

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 812 310 759 820

Nyanskaffningar 23 872 52 515

Avyttringar och utrangeringar -10 299 -25

vid årets slut 825 883 812 310

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -534 702 -512 686

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

8 416 25

Årets avskrivning -22 543 -22 041

vid årets slut -548 829 -534 702

Redovisat värde vid årets slut 277 054 277 608

not 10 – SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2020 2019

Aktuell skattekostnad 864 617

Summa 864 617

Avstämning av effektiv skatt

2020 2019

Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 864 617

Skatt enligt 
gällande skattesats 185 21,4% 132

Ej avdragsgilla kostnader 690 364

Skatt hänförlig till tidigare år -11 122

Ej skattepliktiga intäkter - -1

Redovisad effektiv skatt -864 -617

Differens - -
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not 26 – UPPLUPNA KOSTNADER  
Och FÖRUTBETALDA INTäKTER

2020 2019

Upplupen löne- och semesterlöneskuld 4 600 3 439

Upplupna sociala avgifter 3 374 2 581

Upplupna räntekostnader 1 545 1 525

Förfakturerad vattenförsäljning 67 773 67 773

Avräkning högspänning 1 867 1 921

Transiteringskostnader 3 323 3 176

Övriga poster 13 150 12 672

Summa 95 632 93 087

not 27 – STäLLDA SäKERhETER 
Och EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2020 2019

För koncernföretag, intresseföretag 
och gemensamt styrda företag

Kapitaltäckningsgaranti 500 500

Eventualförpliktelse 663 -

Sydvatten AB har tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research 
AB ingått avtal om kapitaltäckningsgaranti, varmed aktieägarna förbinder sig 
att säkerställa att SWR:s egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det 
registrerade aktiekapitalet.
Garantin är begränsad till totalt 1 500 tkr. Sydvattens andel utgör 1/3.

Sydvatten AB hade tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research 
AB ingått avtal om eventualförpliktelse enligt aktieägaravtal.

not 28 – VäSENTLIGA häNDELSER 
EFTER RäKENSKAPSÅRETS SLUT
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut har inträffat.

not 20 – ANTAL AKTIER 

2020 2019

Antal aktier 4 493 224 4 493 224

Kvotvärde 100 100

not 21 – DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust. Styrelsen föreslår att fritt 
eget kapital, kronor 1 114 172 disponeras enligt följande:

2020 2019

Balanseras i ny räkning 1 114 1 114

Summa 1 114 1 114

not 22 – AcKUmULERADE ÖVERAVSKRIVNINGAR 

2020 2019

maskiner och andra tekniska anläggningar 346 556 319 948

Summa 346 556 319 948

Av obeskattade reserver är 71 390 (65 909) uppskjuten skatteskuld.

not 23 – AVSäTTNINGAR FÖR PENSIONER  
Och LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

2020 2019

Pensionskostnad

Belopp vid årets ingång 18 876 19 231

Årets avsättningar (skuldförändring) 332 -355

Summa avsättningar 19 208 18 876

not 17 – ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 

Sweden Water Research AB
Org.nr. 556945-8945, Säte: Lund

2020 2019

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 17 17

redovisat värde vid årets slut 17 17

Delägare: Sydvatten 1/3, NSVA 1/3, VA SYD 1/3

not 18 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
Och UPPLUPNA INTäKTER

2020 2019

Övriga upplupna intäkter 1 300 79

Förutbetalda försäkringspremier 1 012 1 010

Förutbetalda hyreskostnader 970 928

Övriga förutbetalda kostnader 2 182 4 019

Summa 5 464 6 036

not 19 – KASSA & BANK 

2020 2019

Banktillgodohavande 116 217 17 898

Summa 116 217 17 898

Sydvattens kontokredit på 80 000 (80 000) är utnyttjad med 0 tkr (0).

not 24 – LÅNGFRISTIGA SKULDER 

2020 2019

Skulder som förfaller inom 
ett år från balansdagen

321 000 300 000

Skulder som förfaller mellan 
två till fem år från balansdagen

947 000 1 268 000

Skulder som förfaller senare 
än fem år från balansdagen

805 000 305 000

Summa skulder till kreditinstitut 2 073 000 1 873 000

Upplåning har skett mot borgen från delägarkommunerna. Samtliga lån är amor-
teringsfria. Lån med förfallotidpunkt inom ett år har betraktats som långfristigt 
eftersom lånet kommer att refinansieras under året.

not 25 – FINANSIELLA INSTRUmENT  
Och RISKhANTERING

Derivat och finansiell riskhantering

2020 2019

nominellt 
värde

Marknads-
värde

nominellt 
värde

Marknads-
värde

Derivat för vilka 
säkringsredovis-
ning tillämpas

ränteswappar 1 722 000 -44 664 1 422 000 -24 135

1 722 000 -44 664 1 422 000 -24 135

marknadsvärdet för ränteswappar baseras på förmedlande kreditinstituts 
värdering, vars rimlighet prövas genom en diskontering av beräknade framtida 
kassaflöden enligt kontraktets villkor och förfallodagar och med utgångspunkt i 
marknadsräntan för liknande instrument på balansdagen. I det nominella värdet 
ingår tre ränteswappar om sammanlagt 475 mkr med start under 2021.
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malmö den 12 mars 2021

Ilmar Reepalu Jonas Jacobsson Gjörtler

Styrelseordförande Vice ordförande

håkan Fäldt Anna Ingers

Yvonne Köhler Olsson Rolf hansson

Lina Olsson christer Larsson

Johan Andersson Elvir mesanovic

Erik Stoy Johan Bolinder

Angelie Fröjd

Jörgen Johansson

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning 
har avgivits den 26 mars 2021

Thomas hallberg

Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Vår granskningsrapport har avgivits den 26 mars 2021

Åke christiansson Åke Kronberg

Lekmannarevisor Lekmannarevisor

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Sydvatten AB, org.nr 556100-9837

rapport om årsredovisningen

uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sydvatten AB för räkenskaps-
året 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av Sydvatten ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sydvatten AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredo-
visningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. An-
tagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 
revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

 Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

•	 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktig-
het som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

•	 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

Underskrifter 
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Granskningsrapport
Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i malmö kommun respektive helsingborgs kommun utsedda 
lekmannarevisorer, har granskat Sydvatten AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts med stöd av sakkunniga som biträder lekmannarevi-
sorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolag-
sordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten, samt att bolaget har relevanta styrdokument och en tillräcklig 
intern kontroll. 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska om bolagets verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om 
bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av års-
stämman fastställt ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för prövning och bedömning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamåls-
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

malmö den 26 mars 2021

Åke christiansson   Åke Kronberg
Lekmannarevisor   Lekmannarevisor

•	 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar. 

•	 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

•	 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om bety-
delsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sydvatten AB för räken-
skapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till Sydvatten AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland an-
nat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:

•	 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

•	 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings-
lagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en re-
vision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte 
är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professio-
nella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, be-
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

malmö den 26 mars 2021
Ernst & Young AB 

Thomas hallberg 
Auktoriserad revisor 
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Angelie Fröjd
Ledamot, Svalöv

Styrelsen består av representanter från samtliga ägarkommuner.

Ilmar reepalu
Ordförande, Malmö

Jonas Jacobsson gjörtler
Vice ordförande, Helsingborg

håkan Fäldt, ledamot
Ledamot, Malmö

yvonne köhler-olsson
Ledamot, Malmö

rolf hansson
Ledamot, Malmö

helena grahn
Suppleant, Malmö

Bulent özturk
Suppleant, Malmö

Björn Eisner
Suppleant, Helsingborg

Erik Stoy
Ledamot, Svedala

Johan Bolinder
Ledamot, Skurup

christer larsson
Ledamot, Lund

Johan Andersson
Ledamot, Eslöv

Elvir Mesanovic
Ledamot, Landskrona

Anna Ingers
Ledamot, Helsingborg

Styrelse och ledning 

Mikael henrysson
Suppleant, Bjuv

Fredrik Walderyd
Suppleant, Höganäs

catharina Malmborg
Suppleant, Eslöv

roy Wernberg
Suppleant, Landskrona

rolf Elmér
Suppleant, Lund
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pia Almström
Suppleant, Kävlinge
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LedningsgruppForts. styrelse

Personalrepresentanter

lars rosén
Ekonomi- och finanschef

Mikael henriksson

Jörgen Johansson
VD

linda parkefelt

Åsa håkansson
Teknisk chef

håkan Bengtsson
IT-chef

karolin Wennerbeck
Produktionschef 

Vombverket

lars Månsson peter Bengtsson

Stefan Johnsson
Säkerhets- och 
kvalitetschef

Marie nordkvist
Kommunikationschef

per Johansson 
Produktionschef 

Ringsjöverket

petra Ekberg
HR-chef

claes hedlund
Suppleant, Lomma

nils holmqvist
Suppleant, Burlöv

robin holmberg
Suppleant, Ängelholm

Anette Åkesson
Suppleant, Båstad

Staffan linde
Suppleant, Staffanstorp

Martin von gertten
Suppleant, Vellinge

Fanny Johansson
Adjungerad, Lund
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 Varje dag producerar 
 vi vatten åt nästan 
en miljon skåningar

Sydvatten AB
Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö

Tel. 010-515 10 00  I  Org nr 556100-9837
info@sydvatten.se  I  www.sydvatten.se

Det gör oss till en viktig kugge i en av Sveriges största regioner. 

Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken 
Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för 
distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten 
kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, 
sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnads effektiv dricks-
vattenförsörjning.

Delägarkommuner

Bjuv | Burlöv | Båstad | Eslöv | Helsingborg | Höganäs | 

Kävlinge | Landskrona | Lomma | Lund | Malmö | Skurup | 

Staffanstorp | Svalöv | Svedala | Vellinge | Ängelholm


