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Förvaltningsberättelse

Bolagets ändamål och verksamhet
Västerås Stadshus AB, organisationsnummer 556489-6552 med säte i Västerås, är 
moderföretag i en koncern och har till föremål för sin verksamhet att övergripande samordna de 
kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala 
företag inom Västerås stad.

Bolagets syfte är att ha uppsikt över dotterbolagens verksamheter, tillvarata de möjligheter till 
samverkan och effektlviserlng på affärsmässig grund som finns mellan de kommunala bolagen 
och Västerås Stad samt möjliggöra resultatutjämning inom koncernen. Västerås Stadshus AB 
ansvarar även för verksamhets- och ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt att förmedla 
Information om dotterbolagens verksamhet.

Västerås Stadshus AB ägs i sin helhet av Västerås stad och är moderbolag för Mälarenergi AB, 
Bostads AB Mimer, Nya Västerås Flygplats AB, Västerås Parkerings AB, Västerås stads 
Strategiska Fastigheter AB och Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag.

För information om respektive dotterbolags verksamhet hänvisas till dotterbolagens egna 
årsredovisningar och till Västerås stads årsredovisning som innehåller en sammanfattning av 
respektive bolag.

Års- och koncernredovisningen är skriven i TSEK om inte annat anges.

Koncernens styrning
Styrelsen för moderföretaget, Västerås Stadshus AB, består av 13 ordinarie ledamöter med 13 
suppleanter. Vid styrelsemöten deltar även normalt VD samt koncerncontroller från Västerås 
Stad. Samtliga ledamöter och suppleanter utses ytterst av kommunfullmäktige. Även om 
årsstämman formellt utser styrelseledamöterna varje år så väljs styrelseledamöterna och 
suppleanterna i praktiken normalt för samma tidsperiod som gäller för de allmänna valen.

Ägaren har utfärdat bolagspolicy samt generella och särskilda ägardirektiv för verksamheterna. 
Ägaren fastställer också finansiella mål för soliditet och avkastning och i några fall andra 
ekonomiska styrmått. Förutom sedvanlig rapportering följs verksamheten genom ägardialoger 
vilka hålls minst en gång om året. Moderbolagets uppgift är även att samordna och bereda 
frågor gällande dotterbolagens verksamhet där kommunfullmäktiges godkännande krävs. 
Styrelsen för Västerås Stadshus AB sammanträdde vid sju protokollförda styrelsemöten under 
2021. Bolaget har haft en bolagsstämma per capsulam. Vid styrelsemöten informeras styrelsen 
om moderföretagets verksamhetsutveckling och resultatutveckling, Styrelsen informeras även 
om dotterbolagens verksamhetsutveckling och utveckling av resultat och finansiell ställning.
I november 2021 genomfördes en fördjupad genomgång av Mälarenergi AB, Bostad AB Mimer, 
Västerås Strategiska Fastigheter och Västerås parkerings affärsplaner och dess 
överensstämmelse med ägardirektiven.

Västerås Stadshus AB redovisar årligen en plan för sin uppsikt till kommunstyrelsen.

Västerås Stadshus AB genomför årligen en översyn av ägardirektiv till samtliga dotterbolag i 
koncernen. Under 2021 har en revidering av ägardirektiven genomförts. Direktiven reglerar 
bland annat vilka frågor som styrelsen eller företagsledningen ska föra till ägaren för beslut. 
Detta kan gälla större förvärv eller avyttringar, större investeringar och verksamhetsförändringar 
i dotterföretagen. Direktiven innehåller även finansiella mål som gäller på längre sikt. Vid 
eventuella förändringar av ägardirektivet lyfts frågan till kommunfullmäktig för beslut.

Styrelsen och företagsledningen upprättar årligen en rapport över hur ägardirektiven har följts 
under året. Rapporten utgör en viktig del i de av kommunfullmäktige utsedda lekmanna- 
revisorernas granskning av koncernens efterlevnad av ägardirektiven och det kommunala 
uppdraget,
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Västerås Stadshus koncernen har under året hanterat några större händelser som redovisas i 
moderbolaget och dotterbolagen nedan,

Mälarenergi AB tillsammans med grannkommunerna Hallstahammar och Surahammar har 
beslutat att bilda ett gemensamt bolag, Mälarenergi Vatten AB. Bolaget skapar hållbara 
förutsättningar för vatten- och avloppstjänster i en växande region. Mälarenergi AB kommer att 
äga bolaget till 85 %.

Under höst och vinter 2021 har elpriserna i Sverige nått rekordnivåer, vilket ställt krav på en hög 
tillgänglighet i elproduktionen och optimering mellan el- och värmeproduktion. Tillgängligheten i 
kraftvärmeverkets anläggning för basproduktion, Block 6, var under året 94,5 % vilket är högre 
än budgeterade 90f7%.! syfte att dra nytta av det höga elpriset samt i viss mån säkra upp för 
snabba temperaturförändringar under vintern har anläggningarna nyttjats mer än normalt.

De höga elpriserna tillsammans med den högre tillgängligheten i anläggningarna gav en 
elförsäljningsvolym på 614 GWh (377) och en värmeförsäljningsvolym på 1 582 GWh (1 378). 
För elnät Ökade de fakturerade överföringarna till 1 845 GWh (1 679).

I oktober tog Mälarenergis styrelse beslut om att omvandla det gamla bergrummet tillika 
oljelagret vid Kraftvärmeverket i Västerås till energilager för hetvatten. Med det nya energilagret 
kommer utsläppen av fossil koldioxid från Kraftvärmeverket minska ytterligare. Vid fullt nyttjande 
kommer energilagret ge verksamheten ett tillskott av lagrad fjärrvärme på 13 GWh, tillräckligt för 
att förse Västeråskunderna med fjärrvärme under 2-4 veckor beroende på utetemperatur,

Mimer har under 2021 sålt av sex fastigheter till Västerås Stad samt även sålt ett vindkraftverk i 
Dalarna. Sammantaget innebär dessa försäljningar ett försäljningsvärde på 215,8 Mkr och en 
reavinst på 42,3 Mkr.

Bostads AB Mimer har färdigställt nyproducerade168 lägenheter under 2021. Mimer har 
investerat 430 mnkr i nya fastigheter under 2021,

Kommunfullmäktige i Västerås beslutade i december att upphäva beslut från föregående år om 
en avveckling av Nya Västerås flygplats AB. Kommunfullmäktige beslut även att sälja aktierna 
från Västerås stadshus AB till Västerås stad per 1/1 2022, Nya Västerås flygplats AB erhöll 
även ett nytt ägardirektiv och ny bolagsordning.

VMNAB erhöll beslut från kommunfullmäktige att verksamheten ska avvecklas i bolagsform, 
således har bolaget vid årsskiftet flyttat all verksamhet till Västerås stad förutom Co- 
workingdelen som har överlåtits till Plaza Västerås AB.

Under 2021 har Utvecklingsfastigheter i Västerås AB fusioneras in i moderbolaget Västerås 
Stads Strategiska Fastigheter AB. Enligt strategi för fastighetsinnehav har Geddeholms AB 
avyttrat mark till Västerås Stad.

Västerås Parkerings AB har påbörjat utvecklingen av Oxbackens centrum genom byggstart av 
parkeringshus Oxen. Färdigställande bedöms till december 2022.

Co vid-19

Västerås marknads- och näringslivs AB verksamhet påverkades av utbrottet av 
Coronapandemin. Bolagets uppdrag att locka möten och besökare till Västerås har påverkats 
negativt utifrån rese- och mötesrestriktioner.

Coronapandemin påverkan på flygresandet har under 2021 varit omfattande både internationellt 
och i Sverige, så även för Nya Västerås Flygplats AB. Restriktioner för möten och resande har 
påverkat intäkterna i form av flygplatsavgifter, parkeringsavgifter och försäljning.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Västerås Stadshus AB sålde sina aktier i Nya Västerås flygplats AB till Västerås stad den 1 
januari 2022.

1 januari 2022 fick Mälarenergi ett nytt dotterbolag i koncernen; Mälarenergi Vatten AB. Bolaget 
är en sammanslagning av VA-verksamheterna i Västerås, Surahammar och Hallstahammar.

Höjning av avgifter för värme, vatten och elnät gäller från och med den 1 januari 2022. De 
genomsnittliga priserna för vatten och avlopp ökar med 7,5 %, 6,0 % prisökning för elnät och 
2,0 % i snitt för fjärrvärme. Efter höjningarna kommer Mälarenergis prisnivåer för fjärrvärme, 
elnät- och vattenoch avloppstjänster ligga i paritet med medelnivån bland jämförbara 
energibolag i Sverige.

Flerårsöversikt*), mnkr

Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 4 563 3 968 4 152 4 214 3 903
Resultat efter finansiella poster 785 458 490 657 332
Balansomslutning 21 563 20 492 19 499 18 211 16 857
Eget kapital
Kassaflöde från den löpande

7 768 6 907 6 577 6 140 5 490

verksamheten 1 732 1 531 1 245 1 168 1 283
Soliditet, % 36,0 33,7 33,7 33,7 32,6
Avkastning på eget kapital, % 10,1 6,6 7,5 11,2 . 6,3
Avkastning på totalt kapital, % 4,4 3,0 3,2 5,3 3,1
Medelantalet anställda 922 916 932 939 904

Moderföretaaet 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning - - - - -
Resultat efter finansiella poster 57 77 68 58 53
Balansomslutning 2 165 2 075 2 047 1 922 1 929
Eget kapital
Kassaflöde från den löpande

2 123 2 034 2 004 1 839 1 800

verksamheten 57 104 67 55 94
Soliditet, % 96,6 96,5 97,9 96,7 93,3
Avkastning på eget kapital, % 2,7 3,8 3,4 3,1 2,9
Avkastning på totalt kapital, % 2,7 3,7 3,4 3,0 2,8

:) Definition av nyckeltal se sid 30
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Hållbarhet
Hållbarhetsfrågorna är strategiskt viktiga och ges stor prioritet i dotterbolagens verksamheter.
De största dotterbolagen Mälarenergi AB och Bostads AB Mimer lämnar egna hållbarhets- 
rapporter för 2021,

Resultat
Koncernens totala intäkter för räkenskapsåret uppgick till 4 788 mnkr (4 109). En ökning med 
679 mnkr motsvarande 17%. Mälarenergi ökar jämfört med föregående år med 614 mnkr 
beroende främst på högre priser på el och ökad värmeförsäljning.

Mimer koncernen ökar intäkterna med 69 mnkr, motsvarar 6 %, bl a beroende på ökade 
hyresintäkter och reavinster i samband med fastighetsförsäljning. Koncernens nettoomsättning 
kommer till största del från två av dotterbolagen varav Mälarenenergi AB står för cirka 74 % och 
Bostads AB Mimer för cirka 23 %.

Koncernens samlade kostnader ökade med 10 %, motsvarande 343 mnkr, till 3 867 mnkr 
(3 524). Ökningen består dels på högre råvarukostnader och ökade bränslekostnader. Även 
personalkostnader och kostnader för avskrivningar har ökat under 2021.

Koncernens räntekostnader minskade med 9 %, vilket motsvarar 14 mnkr, beroende på att den 
räntebärande skulden har minskat i koncernen.

Koncernens resultat efter finansiella poster ökade med 327 mnkr och uppgår till 785 mnkr (458). 
2021 års resultat efter skatt uppgår till 701 mnkr (366) inklusive minoritetsandel. 
Resultatförbättringen beror främst på ökad värmeförsäljning, högre elpriser och 
fastighetsförsäljning.

Årets resultat efter finansiella kostnader för moderbolaget är 57 Mkr (77) och huvuddelen av 
resultatet för moderbolaget kommer av utdelning från Mälarenergi AB på 58 mnkr.

Medarbetare
Västerås Stadshus AB har ingen personal anställd, tjänster köps in från Västerås Stad och 
Mälarenergi AB.

Investeringar
Koncernen totala investeringar uppgick till 1 669 mnkr under 2021 (1 981). Varav Mälarenergi 
stod för 741 mnkr (968) och Bostads AB Mimer stod för 877 mnkr (919).

Förväntad framtida utveckling
Koncernens utveckling är i fortsatt hög grad knuten till utvecklingen på fastighets- respektive 
energimarknaderna, där koncernen har sina ekonomiskt tyngsta verksamhetsområden. Dessa 
områdens utveckling hålls därför under uppsikt.
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Riskfaktorer
Koncernens verksamhet exponeras för ett stort antal risker. För dotterbolagen hanteras och 
beskrivs dessa i respektive bolags årsredovisning.

För moderbolaget är de finansiella riskerna viktigast. Västerås Stads finansavdelning hanterar 
idag hela koncernens finansieringsrisk och ränterisk genom ett nära samarbete med 
moderbolaget och bolagen. Finansavdelningen styrs av Västerås Stads Finansieringspolicy och 
Finansriktiinjer som reglerar hur risker ska hanteras. Finansavdelningen arbetar aktivt med flera 
finansieringskällor för att minska finansieringsrisken, Kreditlöften finns på betryggande nivåer. 
Västerås Stad har högsta rating hos S&P Global AAA.

Koncernbolagen arbetar med flerårsplaner för att kvantifiera finansiering behov som uppdateras 
löpande tillsammans med Västerås Stads finansavdelning,

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande resultat:

Balanserad vinst 1 906 762 650
Årets resultat 121 478 007

kronor 2 028 240 657

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så:

Att till aktieägare utdelas 642 kr per aktie 61 000 000
att i ny räkning överförs 1 967 240 657

kronor 2 028 240 657

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med 
hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3§ 2-3st. (försiktighetsregeln). Den föreslagna 
utdelningen innebär att bolagets soliditet minskar från 96,6 % till 93,8 %.



Västerås Stadshus AB
Org nr 556489-6552

7(32)

RESULTATRAKNING
Koncernen Moderföretaget

tkr Not 2021 2020 2021 2020
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 4 562 658 3 968 025
Aktiverat arbete för egen räkning 80 987 86 899 - -
Övriga rörelseintäkter 4 144 337 53 790 1 200 1 200

4 787 982 4108 714 1 200 1 200

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader -1 434 265 -1 156 147
Övriga externa kostnader 5 -773 780 -841 615 -2 428 -2 160
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och

6 -755 675 -704 823 -17 -11

immateriella anläggningstillgångar -848 409 -793 116 - -
Övriga rörelsekostnader -55 250 -28 693 - -

-3 867 379 -3 524 394 -2 445 -2 171

Rörelseresultat 920 603 584 320 -1 245 -971

Resultat från finansiella Doster
Resultat från andelar i koncernföretag 7 23 284 58 542 77 783
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 1 496 1 505 - -

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -137 244 -151 557 - -

-135 748 -126 768 58 542 77 783

Resultat efter finansiella poster 784 855 457 552 57 297 76 812

Bokslutsdispositioner 10 - - 14 648 971

Resultat före skatt 784 855 457 552 71 945 77 783

Skatt på årets resultat 11 -83 602 -91 339 49 533 _

Arets resultat 701 253 366 213 121 478 77 783

Varav hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 654 825 332 434
Minoritetsintresse 46 428 33 779
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BALANSRÄKNING

tkr
Koncernen Moderföretaget

Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 12
Fallrätter, ledningsrätter och andra nyttjanderätter 13
Goodwill 14

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 15
FÖrbättringsutgifter på annans fastighet 16
Maskiner och andra tekniska anläggningar 17
Inventarier, verktyg och installationer 18
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 19

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 20
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 21
Andra långfristiga värdepappersinnehav 22
Uppskjuten skattefordran 23
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 
Elcertifikat och utsläppsrätter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag 
Aktuell skattefordran 
Övriga fordringar
Upparbetad men ej faktuerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

8 784 
11 724

7 641
11 922 - -

20 508 19 563 0 0

9 740 618 9 540 387
948 600 - -

7 837 895 7 560 992 - -

143 581 185 793 - -

2 152 235 1 953 932 — -

19 875 277 19 241 704 0 0

- - 2 089 256 2 048 149

1 531 172 _

291 291 - -

- - 49 533 -

11 712 14 488 11 512 12 368
13 534 14 951 2 150 301 2 060 517

19 909 319 19 276 218 2 150 301 2 060 517

202 804 210 307 - -

57 612 67 527 - -

260 416 277 834 0 0

430 616

19 384 
87 939

1 862 
702 321

382 831

16 321
67 588

7 557 
332 850

14 521 
208 
44

14 389 
207 

74

1 242 122 807 147 14 773 14 670

151 185 130 850 - -

1 653 723 1 215 831 14 773 14 670

21 563 042 20 492 049 2 165 074 2 075 187
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BALANSRÄKNING
Koncernen Moderbolaget

tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 25 95 000 95 000 95 000 95 000
Reservfond 200 200

95 200 95 200
Fritt eget kapital
Overkursiond 1 760 420 1 760 420
Balanserat resultat 146 342 100 359
Arets resultat 121 478 77 783

2 028 240 1 938 562
Övrigt tillskjutet kapital 3 288 862 3 046 327
Annat eget kapital inkl. årets resultat 3 843 447 3 462 779
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 7 227 309 6 604 106

Minoritetsintresse 541 410 303 029
7 768 719 6 907 135 2123 440 2 033 762

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 26 1 077 866 1 009 716
Övriga avsättningar 27 4 820 6 821 - -

1 082 686 1 016 537 0 0

Långfristiga skulder 28,29
Checkräkningskredit 31 10 584 593 10 780 433 - -

Övriga skulder 30 495 185 659 042 - -

11 079 778 11 439 475 0 0

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 31 11 047
Leverantörsskulder 507 564 561 953 - -97
Skulder till koncernföretag - - 41 495 41 485
Aktuell skatteskuld 7513 4192 - -

Övriga skulder 246 249 217 296 6 2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 859 486 345 461 133 35

1 631 859 1 128 902 41 634 41 425

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 563 042 20 492 049 2 165 074 2 075 187
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Koncernen

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 
Annat eget 

Övrigt kapital

tkr
Aktie
kapital

tillskjutet
kapital

inkl. årets
resultat Summa

Minoritets
intresse

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 2021-U1-01 95 000 3 046 327 3 462 779 6 604 106 303 029 6 907 135
Rättelse fel, omf inom EK - - 180 180 -40 140
Utdelning -31 800 -31 800 -8 976 -40 776
Nyemission - 0 209 400 209 400
Förvärv andelar i befintligt
dotterföretag - - 0 -8 431 -8 431
Arets resultat 654 825 654 825 46 428 701 253
Utgående balans 2021-12-31 95 000 3 046 327 4 085 984 7 227 311 541 410 7 768 721

Moderföretaget

tkr
Aktie

kapital
Reserv

fond
Overkurs-

fond
Balanserat Totalteget 

resultat kapital
Ingående balans 2021-01-01
Utdelning
Arets resultat

95 000 200 1 760 420 178 142
-31 800 
121 478

2 033 762
-31 800 
121 478

Utgående balans 2021-12-31 95 000 200 1 760 420 267 820 2123 440
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen Moderföretaget

tkr Not 2021 2020 2021 2020

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 920 603 584 320 -1 245 -971
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- Avskrivningar 848 409 793 116 - -

- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 33 39 018 190 594 - -

1 808 030 1 568 030 -1 245 -971

Erhållen ränta 1 496 1 505
Erhållna utdelningar - - 58 542 77 783
Erlagd ränta -137 244 -151 557 - -

Betald inkomstskatt -14 758 -5 123 - -

Nettokassaflöde frän den löpande
verksamheten 1 657 524 1 412 855 57 297 76 812

Förändringar i rörelsekapital
Okning(-)/minskning(+) av varulager 17418 -58 549 - -

Okning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -431 912 66 759 -103 -14 670
ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 488 589 108 993 209 41 425

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 731 619 1 530 058 57 403 103 567

Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier i dotterföretag -8 431 - -41 107 -2 048 149
Avyttring av aktier i dotterföretag - 23 285 - -
Avyttring av aktier i intresseföretag och
gemensamt styrda företag 131 - - -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 669 459 -1 980 237 - -
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 172 377 32 140 - -
Förvärv av övriga finansiella tillgångar -1 525 -2 120 - -
Avyttring av övriga finansiella tillgångar 2 776 31 866 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 504131 -1 895 066 -41 107 -2 048 149

Finansieringsverksamheten
Nyemission 209 400 - - -
Utbetald utdelning -40 775 -57 996 -31 800 -48 000
Erhållna koncernbidrag - - 55 928 42 235
Lämnade koncernbidrag - - -41 280 -41 264
Upptagna lån 331 418 591 370 - -

Amortering av skuld -707 196 -87 831 - -

Förändring av långfristiga fordringar - - 856 -12 368
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -207 153 445 543 -16 296 -59 397

Arets kassaflöde 20 335 80 535 0 0
Likvida medel vid årets början 130 850 50 315 - -

Likvida medel vid årets slut 151 185 130 850 0 0



Västerås Stadshus AB
Org nr 556489-6552

12(32)

Noter
Belopp i tkr om inte annat anges

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med 
föregående år.
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella 
rapporterna sammanfattas nedan.
i de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföretaget nedan.

Ko ncernredovis n i ng

Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och samtliga dotterföretag fram till och med 31 
december 2021, Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av 
röstetalet elJer på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en 
transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaffningsvärdet för andelarna eller 
rörelsen samt det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, övertagna skulder och 
ansvarsförbindelser. Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på alla 
poster utom goodwill. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av 
förvärvade tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill eller, om beloppet är negativt, 
negativ goodwill. Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. Minoritetsintressen värderas med 
utgångspunkt från anskaffningsvärdet för aktierna.

Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten och till och med 
avyttringstidpunkten.

Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med 
koncernens redovisningsprinciper.

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och 
finansiella styrningen, vanligtvis genom att koncernen äger mellan 20% och 50% av röstetalen.

Vid förvärv av intresseföretag upprättas en förvärvsanalys på samma sätt som vid förvärv av dotterföretag,

Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden från och med den tidpunkt då det betydande inflytandet 
erhålls till dess att det upphör. Kapitalandelsmetoden innebär att koncernens andel av intresseföretagets 
resultat efter skatt redovisas på egen rad inom rörelseresultatet. Detta belopp justerar Koncernens redovisade 
värde på andelarna i intresseföretaget.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom 
transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen.

Resultaträkning

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från bl a energi, vatten, bredband, fastighetsförvaltning, 
parkeringsytor- och anläggningar, marknad & näringsliv samt flygplatsverksamhet.

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i koncernens intäkter. I de fall varor och tjänster byts mot 
likartade varor och tjänster redovisas ingen intäkt.
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Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter 
avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

Försäljning och distribution av energi samt hyresintäkter
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten. Hyresintäkter intäktsredovisas linjärt över hyres- 
perioden. Förskottsbetalda hyror redovisas som förutbetalda intäkter.

Anslutningsavgifter exklusive va-verksamhet
Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten med el, gas, värme, bredband eller kyla 
intäktsredovisas i den omfattning som avgiften inte är för att täcka framtida åtaganden. Om anslutningsavgiften 
är kopplad till ett avtal med kunden redovisas intäkten över den tid som avtalats med kunden.

Vatten- och avloppsverksamhet
Vatten- och avloppsverksamheten (va-verksamheten) prissätts genom beslut av va-huvudmannen, Prissättning 
sker enligt va-lagen enligt en självkostnadsmodell som innebär att om va-huvudmannen beslutat en för hög taxa 
uppkommer en återbetalningsskyldighet till kunderna som regleras enligt va-lagen.

Anslutningsavgifter för va, även benämnd anläggningsavgift, intäktsredovisas i enlighet med va-lagens 
bestämmelser enligt följande:

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

Tjänste-och entreprenaduppdrag
Företaget vinstavräknar utförda entreprenaduppdrag till fast pris när arbetet är i allt väsentligt fullgjort 
(färdigställandemetoden). Pågående ej fakturerade entreprenaduppdrag värderas till direkt nedlagda utgifter 
med tillägg för indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider. Nettovärdet redovisas i posten 
"Pågående arbeten för annans räkning”.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som 
intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Befarade förluster redovisas omedelbart,

Elcertifikat och utsläppsrätter
Innehav av elcertifikat och utslappsrätter anses utgöra lager, Tilldelade elcertifikat (genom produktion) värderas 
löpande till verkligt värde. Vid fastställande av verkligt värde används månadens medelpris från Svensk 
Kraftmäkling (Tricorona). Köpta elcertifikat värderas löpande till anskaffningsvärde. Vid bokslutet värderas de 
elcertifikat som är undantagna för kvotplikt till anskaffningsvärde och övriga elcertifikat till det lägsta värdet av 
anskaffningsvärde och medelpriset från Svensk Kraftmäkling (Tricorona) per den 31 december,

Ett belopp motsvarande upplupen kvotpliktsavgift har reserverats och värderats till anskaffningsvärde för de 
elcertifikat som nyttjas för täckande av kvotplikten.

Inköpta utslappsrätter terminssäkras och värderas till anskaffningsvärde vid bokslutet.

Utsläppsrätter
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid 
tilldelningstidpunkten.

Portföljförvaltning
Koncernen bedriver aktiv handel med elderivat, Denna redovisas i resultaträkningen i takt med att affärer 
avslutas.

Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad 
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten 
Övriga rörelseintäkter.
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Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den 
underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Erhålla utdelningar
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag intäktsredovisas när koncernen har uppfyllt de villkor som är förknippade med bidraget och det 
föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas. Bidrag som koncernen erhållit men där alla villkor 
ännu inte är uppfyllda redovisas som skuld.

Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens redovisade 
anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippande med ägande i allt väsentligt är överförda till 
leasetagaren, Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs vid 
leasingavtalets ingående.

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal där koncernen är leasetagare redovisas i 
koncernredovisningen som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas vid första 
redovisningstillfället till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minileaseavgifterna.

Leasade tillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.

Förpliktelsen enligt finansiella leasingavtal redovisas som lång- respektive kortfristig skuld. Betalningar av 
minimileaseavgifter redovisas som ränta och amortering av skulderna.

Minimileaseavgifter enligt finansiella leasingavtal fördelas mellan leasingkostnad och amortering på den 
utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje räkenskapsår belastas med ett 
belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive räkenskapsår redovisade skulden. Variabla 
avgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer.

Minimilieaseavgifter enligt operationella leasingavtal där koncernen är leasetagare kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är 
ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen 
och kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång. 
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonternade beloppet som koncernen förväntas betala till följd av 
den outnyttjade rättigheten.

Premiebestämda pensionsplaner
Avgifter till premiebestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om koncernen är förpliktigat att avsluta en anställning före 
den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. 
Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt, med tillägg för 
sociala avgifter.

Låneutgifter
Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eder produktion av en kvalificerad tillgång aktiveras 
under den tidsperiod som krävs för att färdigställa tillgången för dess avsedda användning eller försäljning, 
övriga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och 
liknande resultatposter.



Västerås Stadshus AB
Org nr 556489-6552

15 (32)

Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall 
utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är 
baserade på avtal skrivs av över avtalstiden.

Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Programvaror 3-5 år 
Goodwill 10 år

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 20-100 år 

Stomme 20-100 år 
Tak 32-40 år 
Fasad 32-50 år 
Fönster 40 år 
Inredning 40 år 
Installation 40-50 år 
övrigt 40 år

Markanläggningar 10-30 år 
Vattenkraftanläggningar 4-50 år 
Kraftvärmeanläggningar/värmeanläggningar 20-35 år 
Kraftvärmeanläggningar5-25 år 
Kylproduktionsanläggningar 10-20 år 
Nätanläggningar/Anläggningar för eldistribution 10-30 år 
Fiberoptiskt ledningsnät inkl aktiv utrustning 5-30 år 
Andra maskiner och tekniska anläggningar 3-15 år 
Bilar och arbetsfordon 5-15 år 
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

Nedskrivningar
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
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.

Immateriella anläggningstilgångar som inte är färdigställda ska nedskrivningsprövas årligen.

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov 
behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar som i allt 
väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall 
för hela den kassagenerande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande 
enhets redovisade värde Överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

Nedskrivningar av tillgångar i en kassagenererande enhet fördelas i första hand på goodwill. Därefter görs en 
proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten,

Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor 
före skatt som återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den risk som är 
förknippad med den specifika tillgången eller den kassagenerande enheten. Beräkningen gör per tillgång eller 
kassagenererande enhet,

Aterföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen som 
låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
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Va-verksamheten
Materiella anläggningstillgångar inom den del av va-verksamheten som lyder under lagen av allmänna 
vattentjänster nedskrivningsprövas inte, Eventuella underskott inom va-verksamheten har va-huvudmännen rätt 
att få täckning för av va-kollektivet samtidigt som överskott inte är möjliga eftersom verksamheten ska tillämpa 
självkostnadsprincipen,

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller flera finansiella 
anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde, 
se ovan.

Aterföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har 
förändrats,

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv eller ett inkråmsförvärv och 
det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser.

Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar inkluderar koncessioner, patent och liknande rättigheter, Dessa 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Borttagande från balansräkningen
Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången.
När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna 
övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader.

Materiella 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 koncernen och 
anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet, Som direkt 
hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 
konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande 
tid i anspråk att färdigställa inräknas j anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet 
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte kostnadsförs utgifter 
under det räkenskapsår som de uppkommer.
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Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till 
den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Reparationer 
och underhåll kostnadsförs löpande.
Förvaltningsfastigheter
I materiella anläggningstillgångar ingår även koncernens förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheter är 
fastigheter som innehas i syfte att erhålla hyresintäkter, värdestegring eller en kombination av dessa, 
Förvaltningsfastigheter redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för av- och nedskrivningar.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Elcertifikat och utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid produktionstillfället (elcertifikat och 
ursprungsgarantier) eller tilldelning (utsläppsrätter). Dessa tillgångar utgör immateriella rättigheter och är att 
jämställa med betalningsmedel eftersom de som huvudregel ska användas för att reglera den skuld som

Elcertifikat och utsläppsrätter som utgör kortfristiga innehav ingår i posten lager och värderas enligt lägsta 
värdets princip.

Finansiella instrument
Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader.

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

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

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går 
att fastställa med belopp, Fordringar som uppkommer hänförligt till rörelsen då koncernen tillhandahåller 
pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. 
Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten övriga externa kostnader.

Finansiella skulder
Leverantörsskulder värderas till nominellt belopp.

Derivatinstrument
Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer och optioner) för att säkra olika finansiella risker 
och då framförallt valutarisker, ränterisker och råvaruprisrisker. Här ingår inte energiderivat som förväntas 
regleras med leverans av el och annan energi.

Derivatinstrument värderas enligt lägsta värdets princip. Derivatinstrument med negativt värde värderas till det 
belopp som för koncernen är mest förmånligt om förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. til! det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. 
Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för 
uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-ln, först-ut-metoden (FfFU).

Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen för produktion eller för försäljning till slutkund 
redovisas i samband med att kontaktet går i leverans och påverkar därmed enbart inköpspriset på den volym 
energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således finansiella instrument.
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Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Valutakursvinster och -förluster som uppkommer redovisas i posterna övriga rörelseintäkter och övriga 
rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från finansiella 
poster.

När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller kraven för säkringsredovisning 
värderas fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfället, se Säkringsredovisning nedan.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då 
den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget 
kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas 
om det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del 
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika 
beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas Inte.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår .till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för 
tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt 
redovisas inte på temporära skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i 
uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är 
hänförlig till en post som redovisas i eget kapital,

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade före balansdagen,

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på 
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla 
aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller informell förpliktelse som en följd av 
en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resuser kommer att krävas för att reglera åtagandet 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig 
redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. 
Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som före skatt avspeglar aktuell marknadsbedömning av det 
tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med framtida betalningar till den del riskerna 
inte betaktas genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida betalningarna.

Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.

Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen redovisas i resultaträkningen,

Avsättning för avbrottsersättning görs i den period som avbrottet skett under förutsättning att avbrottet ger 
upphov till en förpliktelse och avsättningens storlek kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Gottgörelse från 
försäkringsföretag redovisas som tillgång.
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Skulder
Skulder för överuttag från va-verksamheten
Koncernens verksamhet inom va-verksamheten lyder under lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten 
ska enligt lagen tillämpa självkostnadsprinciper vilket innebär att intäkter maximalt får redovisas motsvarande 
för verksamheten nödvändiga kostnader (se Intäkter ovan). Om kunderna under räkenskapsåret fakturerats mer 
än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett "överuttag". Ett överuttag kan nyttjas för täckande av högst tre år 
gamla underuttag, fonderas för framtida nyinvesteringar eller återbetalas till kunderna inom tre år. Den i va- 
särredovisningen redovisade investeringsfonden och ackumulerade skulden för övrigt överuttag är legalt att 
betrakta som skulder till kundkollektivet vilket medför att de även ska redovisas i koncernen. Investeringsfonden 
ingår i posten övriga långfristiga skulder medan ackumulerade övriga överuttag redovisas som en övrig 
kortfristig skuld.

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier uppkommer i takt med försäljning (elcertifikat och 
ursprungsgarantier) och utsläpp (utsläppsrätter). Skulden värderas till samma värde som tilldelade och 
anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter och möjligheten till 
reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift,

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas i som en övrig kortfristig skuld.

Övrigt

Eventualförpliktelser
Som eventualförpliktelse redovisas
* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en 
eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir, eller
* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualtillgångar
En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar 
eller uteblir.

Säkringar av verkligt värde tillämpas huvudsaklingen för kundfordringar och leverantörsskulder i utländsk valuta 
samt lån i utländsk valuta. Den säkrade posten redovisas till terminskurs

Samtliga säkrade poster värderas till säkrad kurs så länge som kraven för säkringsredovisning är uppfyllda.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga, likvida 
placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för 
värdefluktuationen. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader.
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Redovisningsprinciper - undantagsregler i juridisk person

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Utdelningar från dotterföretag
Utdelningar från dotterföretag intäktsredovisas när moderföretagets rätt till utdelning bedöms som säker och 
beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 20,6 %, 21,4 % eller 22,0 % på närden uppskjutna skatten 
förväntas regleras.
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Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden 
om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande 
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också 
bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att 
fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som 
ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och materiella anläggningstillgångar
Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende immateriella och materiella 
anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som 
beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. Återvinningsvärden för kassagenererande 
enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För 
dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata 
antaganden avseende exempelvis avkastningskrav.

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bii realiserade i 
framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras 
avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade 
tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden,

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade samt att 
gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
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Not 3 Nettoomsättning exkl. punktskatter

Nettoomsättning per verksamhetsgren
Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020

Energi, vatten och bredband 3 454 108 2 856 518 - -
Fastighetsförvaltning 1 050 627 1 056 539 - -

Marknad- och näringsliv 19 991 17 939 - -
Flygplatsverksamhet 9 421 11 773 - -

Parkeringsytor och parkeringsanläggningar 28 511 25 256 - -

Nettoomsättning 4 562 658 3 968 025 0 0

Not 4 Övriga intäkter
Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

Realisationsvinst försäljning anläggningstillgångar 82 685 - - -

övrigt 61 652 53 790 1 200 1 200
Summa 144 337 53 790 1 200 1 200

Not 5 Ersättning till revisorer

Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

Revisionsbyrå Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget 852 964 45 45
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - 353 - -

Andra uppdrag 287 267 - 38
Summa 1 139 1 584 45 83

Revisionsbyrå annan
Andra uppdrag - 177 - 177
Summa 0 177 0 177

Not 6 Löner och ersättningar

Löner och ersättningar till anställda
Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

8 948
473 753

8 094
469 958

69 42

Summa löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

482 701 478 052 69 42

Pensionskostnader 58 525 45 925 - -
Varav för styrelse och verkställande direktör 2 417 2 679 - -

övriga sociala kostnader 171 228 161 146 17 11
Summa sociala kostnader 229 753 207 071 17 11
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Medelantalet anställda
Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

Kvinnor 323 321 - -
Män 599 595 - -

Totalt 922 916 0 0

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

Styrelse

Moderföretaget
2021 2020

Kvinnor 9 9
Män 4 4
Totalt 13 13

övriga ledande befattningshavare
Kvinnor 1 1
Totalt 1 1

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020

Utdelning - 58 542 77 783
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 23 284 _ -

Summa 0 23 284 58 542 77 783

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020

Ränteintäkter från övriga företag 1 496 1 505 _

Summa 1 496 1 505 0 0

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderföretaget
________2021________ 2020 ________ 2021________ 2020

Räntekostnader till koncernföretag
Räntekostnader till övriga företag -137 244_____ -151 557 ___________ -___________ -
Summa -137 244 -151 557 0 0

Not 10 Bokslutsdispositioner

Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020

55 927 42 235
-41 279 -41 264

Erhållna koncernbidrag 
Lämnade koncernbidrag
Summa 0 0 14 648 971
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Not 11 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020

Aktuell skatt -15 016 -8 253 - -

Övriga skatter/uppskjuten skatt -68 586 -83 086 49 533 -
Summa -83 602 -91 339 49 533 0

Redovisat resultat före skatt 784 855 457 552 71 945 77 783

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%) -161 680 -97 916 -14 821 -16 646
Förändring uppskjuten skatt på temporära skillnader
Effekt på skillnad bokförda och skattemässiga avskrivningar

42 715 -56 737 49 533 —

samt restvärdesavskrivning 20 525 14 335 - -

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader; -11 922 -3 788 -62 -
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1 741 9 404 12 121 16 646
Skattemässfgt underhåll 17 269 35 915 - -
Effekt ändrad bolagsskatt 134 8513 - -

Underskottsavdrag 7 059 477 2 761 -

Korrigering från föregående år/underskott 557 -1 542 - -
Redovisad skattekostnad -83 602 -91 339 49 533 0

Not 12 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 39 902 39 257 - -
Försäljningar/utrangeringar -1 148 -1 201 - -
Omklassificeringar 6213 1 846 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 44 967 39 902 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -32 261 -27 581 - -

Försäljningar/utrangeringar 1 148 1 201 - -

Omklassificeringar 75 -159 - -
Årets avskrivningar -5 145 -5 722 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -36 183 -32 261 0 0

Redovisat värde 8 784 7 641 0 0

Not 13 Fallrätter, ledningsrätter och andra nyttjanderätter

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

12 801 
-275

13013

-212
- -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 526 12 801 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -879 -831 - -

Försäljningar/utrangeringar 275 - - -
Omklassificeringar - 159 - -
Årets avskrivningar -198 -207 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -802 -879 0 0

Redovisat värde 11 724 11 922 0 0



Västerås Stadshus AB
Org nr 556489-6552

25 (32)

Not 14 Goodwill

Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 78 832 78 832 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 78 632 78 832 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -78 832 -78 832 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -78 832 -78 832 0 0

Redovisat värde 0 0 0 0

Not 15 Byggnader och mark

Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

ingående ackumulerade anskaffningsvärden 13 234 845 11 142 920 - -
Inköp 2 503 223 069 - -
Försäljningar/utrangeringar -211 830 -192 442 - -

Omklassificeringar 616 344 2 061 298 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 641 862 13 234 845 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 642 379 -3 409 046 - -

Försäljningar/utrangeringar 80 913 32 030 - -
Omklassificeringar -199 1 553 - -
Årets avskrivningar -290 290 -266 916 - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 851 955 -3 642 379 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar -52 079 -30 129 _ -
Återförda nedskrivningar 2 790 - - -
Omklassificeringar - -21 950 - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -49 289 -52 079 0 0

Redovisat värde 9 740 618 9 540 387 0 0

Marknadsvärdet på Strategiska Fastigheters samtliga fastigheter har fastställts genom dels via intern värdering via systemet 
Datscha, dels via extern värdering och uppgår till 563 mnkr. Bokfört värde är 413 mnkr.
Värdering av Bostads AB Mimers samtliga fastigheter uppgår till 14 829 mnkr, 2021-12-31. Marknadsvärderingarna har 
utförts av extern värderingsman. Bokfört värde är 7 422 mnkr.

Not 16 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 717 49 610 - -
Försäljningar/utrangeringar - -49 236 - -
Omklassificeringar 444 343 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 161 717 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -117 -49 035 - -

Försäljningar/utrangeringar - 49 001 - -

Årets avskrivningar -96 -83 - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -213 -117 0 0

Redovisat värde 948 600 0 0
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Not 17 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 15 292 467 13 860 524 - -
Inköp 383 1 660 - -
Försaljningar/utrangeringar -198 868 -171 593 - -
Omklassificeringar 852 505 1 601 876 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 946 487 15 292 467

Koncernen

0

Moderföretaget

0

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade avskrivningar -7 654 645 -7 345 746 - -
Försaljningar/utrangeringar 168 569 126 002 - -
Omklassificeringar -25 400 49 153 - -
Årets avskrivningar -495 569 -484 054 - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 007 045 ■7 654 645 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar -76 830 -48 072 - —
Återförda nedskrivningar 3 704 - - -
Omklassificeringar - -28 758 - -
Årets nedskrivningar -28 421 - - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -101 547 -76 830 0 0

Redovisat värde 7 837 895 7 560 992 0 0

Leasade tillgångar
Koncernen innehar finansiella leasingavtal avseende bilar. Dessa bedöms, i förhållande till totala anläggningstillgångar, 
inte uppgå till betydande belopp och redovisas därmed ej längre som finansiella leasingavtal i koncern.

Not 18 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 497 634 429 354 - -
Inköp 2 072 18 205 - -
Försaljningar/utrangeringar -66 879 -24 080 - -
Omklassificeringar -9 034 74 155 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 423 793 497 634 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -311 841 -275 276 - -

Försaljningar/utrangeringar 39 835 22 810 - -
Omklassificeringar 25 250 -24 521 - -

Årets avskrivningar -33 456 -34 854 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -280 212 -311 841 0 0

Redovisat värde 143 581 185 793 0 0
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Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 953 932 3 932 724 - -

Inköp 1 664 501 1 737 302 - -

Försäljningar/utrangeringar - -1 311 - -
Omklassificeringar -1 466 198 -3 714 783 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2152 235 1 953 932 0 0

Redovisat värde 2 152 235 1 953 932 0 0

Anskaffningsvärdet har minskats med erhållna offentliga bidrag uppgående till 36 031 tkr i koncernen.

Not 20 Andelar i koncernföretag

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 
Aktieägartiilskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Moderföretaget 
2021 2020 

2 048 149 2 020 303
41 107 27 846

2 089 256 2 048149

Redovisat värde 2 089 256 2 048 149

Andel, % Antal Redovisat värde
Dotterföretag Org nr Säte kapital (röster) andelar 2021 2020
Mälarenergi AB 556448-9150 Västerås 100,0 (100,0) 100 1 543 820 1 543 820
Bostads AB Mimer 556019-3384 Västerås 100,0 (100,0) 100 292 259 272 581
Västerås stads Strategiska Fastigheter AB 558634-'l367 Västerås 100,0 (100,0) 100 199 733 178 881
Västerås Marknads Näringslivs AB 556401-2010 Västerås 100,0 (100,0) 100 100 100
Nya Västerås Flygplats AB 559052-3527 Västerås 100,0 (100,0) 100 100 400
Västerås Parkering AB 559074-3844 Västerås 100,0 (100,0) 100 53 244 52 367

2 089 256 2 048 149

Dotterföretag Org nr Säte Eget kapital Resultat
Mälarenergi AB 556448-9150 Västerås 4 898 953 500 868
Bostads AB Mimer 556019-3384 Västerås 2 491 508 165 107
Västerås stads Strategiska Fastigheter AB 556634-1367 Västerås 293 327 10317
Västerås Marknads Näringslivs AB 556401-2010 Västerås 1 243 -23
Nya Västerås Flygplats AB 559052-3527 Västerås 262 -12
Västerås Parkering AB 559074-3844 Västerås 55 641 1 060

Dotterbolaget Mälarenergl AB är moderbolag i en underkoncern och har helägda dotterbolagen Mälarenergi Vattenkraft AB 556016-6018 och Mälarenergi 
Försäljning AB 556554-1470 samt delägda dotterbolagen Mälarenergi Elnät AB 556554-1470 och Fibra AB 556907-6200. Dotterbolaget Fibra AB är 
moderbolag i en underkoncern och har ett dotterbolag, SamKom AB 556907-6192.
Dotterbolaget Bostads AB Mimer är moderbolag i en underkoncern och har sex dotterbolag, Björnklockan AB 556802-1694 och 
Garagebolaget Mimer AB 559225-6100, Förseglet Hus A AB 559198-1252, Förseglet Hus D 559268-1687, Förseglet Hus E 559268-1695 och 
Förseglet Hus G 559325-5176.
Dotterbolaget Västerås Strategiska fastigheter är moderbolag i en underkoncern och har dotterbolagen, Västerås Flygfastigheter AB 556101-9729, 
Geddeholms AB 556194-9461 och Västerås Fastighet Kungsängen AB 556039-5237.
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Not 21 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Koncernen
2021 2020

Moderföretaget 
2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 172 172 - -
Förvärv 25 - - -
Aktieägartillskott 1 500 - - -
Försäljning/likivdation -131 - - -

Resultatandel i intresseföretag -35 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 531 172 0 0

Redovisat värde 1 531 172 0 0

I koncernens redovisning
Andel, % Redovisat värde

Intresseföretag Org nr Säte kapital (röster) 2021 2020

Direkt ägda
Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698 Eskilstuna 26,0 (20,0) - 131

NodenaAB 559275-9566 Örebro 25,0 (25,0) 1 490 -
Husbyggnadsvaror HBV förening 4 andelar 40 40

Allväder 1 1
1 531 172

Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 291 291 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 291 291 0 0

Redovisat värde 291 291 0 0

Antal Koncernen Moderföretaget

Företag Org nr andelar 2021 2020 2021 2020
EFOAB 556193-4133 200 200 - -

Vattenkraftens miljöfond 559172-3407 0,11% 6 6 - -

VÄRMEK 716419-3323 85 85 - -
291 291 0 0

Not 23 Uppskjuten skattefordran

Koncernen 2021 2020
Temporär Uppskjuten Uppskjuten Temporär Uppskjuten Uppskjuten

skillnad skuld fordran skillnad skuld fordran
övriga temporära skillnader
Byggnader och mark 5 752 - 5 752 3 029 3 029
Maskiner och andra tekniska anl, 33 511 - 33 511 - - -

Underskottsavdrag 49 533 16 357
Delsumma 0 88 796 0 19 386
Kvittning 0 -88 796 0 -19 386
Redovisat värde 0 0

Moderföretaget 2021 2020
Temporär Uppskjuten Uppskjuten Temporär Uppskjuten Uppskjuten

skillnad skuld fordran skillnad skuld fordran
Underskottsavdrag 49 533 -
Delsumma 0 49 533 0 0
Kvittning 0 0 0 0
Redovisat värde 49 533 0
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Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020

Upplupna intäkter 643 081 290 811 - -

Förutbetald hyra 1 704 1 689 - -

Förutbetalda försäkringar 29 501 22 578 - -
Förutbetalda driftskostnader 3 646 3 886 - -

övriga poster 24 389 13 886 - -
Redovisat värde 702 321 332 850 0 0

Not 25 Aktiekapital

Aktiekapitalet i Västerås Stadshus AB består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett kvotvärde om 1 tkr. Alla aktier
har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på Västerås Stadshus AB's bolagsstämma.

Moderföretaget 
2021 2020

95 000 95 000
95 000 95 000

Not 26 Uppskjuten skatteskuld

Tecknade och betalda aktier:
Vid årets början
Summa aktier vid årets slut

Koncernen 2021 2020
Temporär Uppskjuten Uppskjuten Temporär Uppskjuten Uppskjuten

skillnad fordran skuld skillnad fordran skuld
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 735 369 735 369 640 502 640 502
Periodiseringsfonder 2 806 2 806 2615 2615
övriga temporära skillnader
Byggnader och mark 228 542 5 752 228 542 205 980 3 029 205 980
Maskiner och andra tekniska anl. 199 944 33 511 199 944 180 002 180 002
Egentillverkade elcertifikat 1 1 3 3
Underskottsavdräg 49 533 16 357
Delsumma 88 796 1 166 662 19 386 1 029 102
Kvittning -88 796 -88 796 -19 386 -19 386
Redovisat värde 1 077 866 1 009 716

Not 27 övriga avsättningar

Koncernen Omstruk
turering

Återställ
ning

Avbrotts-
ersättning

Deponi-
kostnader Övrigt Totalt

Ingående redovisat värde 2020 - - - - 6 821 6 821
Tillkommande avsättningar - - - - 973 973
lanspråkstagna belopp - - - - -928 -928
Återförda belopp - - - - -2 046 -2 046
Redovisat värde 2020 0 0 0 0 4 820 4 820

Not 28 Långfristiga skulder
Koncernen Moderföretaget

Förfalfotidpunkt från balansdagen; ________2021________ 2020 ________ 2021________ 2020
Mellan 1 och 5 år 88 492 289 045
Senare än 5 år 10 991 286 11 150 430 - _ _-
Redovisat varde 11 079 778 11 439 475 0 0
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Not 29 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

övriaa ställda säkerheter
Säkerhet för punktskatter 623 623 _ _

Redovisat värde 623 623 0 0

Eventualförpliktelser
Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

Garantiförbindelser 1 721 1 580 - -

Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag 6 000 6 000 - -

Redovisat värde 7 721 7 580 0 0

Kapitaltäckningsgarantier för Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag gäller till till 2022-03-31.

Not 30 övriga skulder

Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

Investeringsfond och resultatutj.fond enligt va-lagen
Friköp parkeringsplatser
Övrigt

425 036
70 119

30

374 508
51 705

232 829
Redovisat värde 495 185 659 042 0 0

Not 31 Checkräkningskredit

Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

Beviljad limit uppgår till 12 295 500 11 879 000 43 000 43 000

Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020

Upplupna personalkostnader 74 460 75 283 - _

Upplupna valutaterminer för el 456 559 25 432 - _

Upplupna energikostnader 125 538 81 874 - -
Förskottsbetalda hyror 81 881 73 633 - -

Övriga poster 121 048 89 239 133 35
Redovisat värde 859 486 345 461 133 35

Not 33 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

Koncernen
2021 2020

Moderföretaget
2021 2020

Övriga avsättningar -2 001 4 363 -
Utrangering av immateriella och materiella anl.tillgångar 15 883 176 679 -

Anläggningsavgifter, investeringsfond och överuttagsfond va 27 128 23 401 -

Övrigt -1 992 -13 849 -

Summa 39 018 190 594 0 0
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Not 34 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 0 % (0 %) omsättning mot andra koncernföretag, 
Av inköpen avsåg 7,1 % (8,2 %) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag,

Not 35 Koncernuppgifter

Moderföretaget ägs av Västerås Stad, org. nr, 212000-2080 med sate i Västerås.

Not 36 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Västerås Stadshus AB sålde sina aktier i Nya Västerås flygplats AB till Västerås stad den 1 januari 2022.

Höjning av avgifter för värme, vatten och elnät gäller från och med den 1 januari 2021. De genomsnittliga priserna för vatten 
och avlopp ökar med 7,5 %, 6,0 % prisökning för elnät och 2,0 % i snitt för fjärrvärme,

Under 2021 har beslut fattats att tillsammans med grannkommunerna Hallstahammar och Surahammar att bilda ett 
gemensamt bolag under 2022, Mälarenergi Vatten AB. Bolaget skapar hållbara förutsättningar för vatten- och avlopps- 
tjänster i en växande region. Mälarenergi AB kommer att äga bolaget till 85 %.

Bostad AB Mimers dotterbolag Förseglet hus A AB har sålts under januari.

Not 37 Definiton av nyckeltal

Avkastning på 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 + 79,4 % av obeskattade reserver).
Soliditet
Justerat eget kapital (eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) i procent av balansomslutning.
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Not 38 Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande resultat: 
Balanserad vinst 
Årets resultat

Kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så:
att till aktieägare utdelas 642 kr per aktie 
att balanseras i ny räkning

Kronor

1 906 762 650 
121 478 007

2 028 240 657

61 000 000
1 967 240 657
2 028 240 657

Västerås den 23 februari 2022

Ordförande

Viktoria Skure-Eriksson 
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 29 mars 2022
Ernst & Young AB

Marcus .Mpobson 
Ledamdr

Anna Maria Romlid 
Ledamot

Helene (Wlir 

Verkställande direktör

Per Modin
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Västerås Stadshus AB, org.nr 556489-6552

Rappert OUffi årsredovisningen och Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
teoncernredovisnln^en omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

revisionen, Dessutom:

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen för Västerås Stadshus AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 
2021-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder
bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen, Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar,

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

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 moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav,

VI anser att de revlsionsbevis 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 årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även förden interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens 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. Antagandet 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 årsredo
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent
ligheter eller misstag, 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 misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo
visningen och koncernredovisningen.

f

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig
heter I årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
Inhämtar revlsionsbevis 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 felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan Innefatta agerande i maskopi, för
falskning, 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 om
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den Interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten l styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar 1 redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisidns- 
bevlsen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om v] drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi
fiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevls som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vl den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella Informationen för enheterna eller 
affärsaktlviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen, Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen, Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

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

A mernber firm of Ernst & Young Global Limited
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Rapport ©m andra krav eraSigt Sagar ©eh andra 
författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Västerås Stadshus AB för räkenskap
såret 2021-01-01 -2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen 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 förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav,

Vi anser att de revlsionsbevis vl har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga 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 biand annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsollderingsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort
löpande bedöma bolagets och koncernens 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. 
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 full
göras 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 revfsfonsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse
ledamot eller verkställande direktören I något väsentligt avseende:

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

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen 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 revision 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 vl professionellt 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 gransknlngsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsent
lighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation, Vi går Igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som under
lag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens 
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att 
kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Västerås den "Z-^ 2. ^2.
Ernst & Young AB

Auktoriserad revisor

2(2)

A member firm of Ernst & Youhq Global Limited
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Till årsstämman i Västerås Stadshus AB  
Till fullmäktige i Västerås stad 
    
  
 

Granskningsrapport för år 2021  

Vi, av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Västerås Stadshus AB´s 
verksamhet. 
 
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  
 
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och 
av års-/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och prövning. 
 
Västerås Stadshus AB ska aktivt bidra till att kommunstyrelsens uppsiktplikt uppfylls. 
Bolaget genomför årligen en översyn av ägardirektiven till sina dotterbolag. En 
sammanvägd bedömning är att dotterbolagen på ett tillräckligt sätt uppfyller gällande 
ägardirektiv med avseende på 2021.   
 
I vår granskning har vi noterat att det finns tydliga rutiner för återrapportering av 
dotterbolagens verksamheter till moderbolaget, vilket är positivt. Denna återrapportering 
utgör grunden för ägarens uppsiktsplikt. Det är av vikt att insamlad information från 
dotterbolagen ligger till grund för den strategiska styrningen av dotterbolagen på ett 
tydligt sätt. Vi har för avsikt att fortsätta nogsamt följa moderbolagets strategiska styrning 
av dotterbolag och delägda bolag under kommande år. Det är fortsatt väsentligt att 
moderbolaget genom sin styrande roll säkerställer ändamålsenlig kompetens och 
kunskap om rollen som styrelseledamot, enligt aktiebolagslagens regler i samtliga 
dotterbolag.    
 
Under året har lekmannarevisorerna genomfört en fördjupad granskning av samtliga 
helägda bolag inom Västerås Stadshuskoncerns process för upphandlingar och inköp. 
Granskningen har avrapporterats i en särskild sammantagen rapport, samt separata 
rapporter till granskade dotterbolag, där även rekommendationer för ett fortsatt 
förändringsarbete redovisas för respektive bolag. Granskningen har sammantaget visat 
att Stadshus AB samt dess dotterbolag har en tillräcklig intern kontroll med avseende på 
detta område. Dock finns inga tydliga former för strategisk samverkan inom 
bolagskoncernen eller med staden. Detta är fortsatt ett utvecklingsområde där 
moderbolaget, Stadshus AB, bör spela en tydlig roll.  
 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
under 2021 varit tillräcklig. 
 
Västerås den 29 mars 2022 
 
 
 
Asta Matikainen Lecklin   Åke Johansson  
Lekmannarevisor   Lekmannarevisor  
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ASTA MATIKAINEN LECKLIN
Lekmannarevisor
Serienummer: 19501211xxxx
IP: 188.148.xxx.xxx
2022-03-29 17:01:50 UTC

ÅKE JOHANSSON
Lekmannarevisor
Serienummer: 19550519xxxx
IP: 94.234.xxx.xxx
2022-03-29 18:00:45 UTC
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