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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 effektivisering 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 sex protokollförda styrelsemöten under 
2020. 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. 
Under 2021 kommer dotterbolagen att bjudas in för en fördjupad genomgång av sina 
affärsplaner och överensstämmelsen 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 2020 har inga revideringar av ägardirektiven genomförts, en översyn 
beräknas ske under första halvåret 2021. 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. 
 
Västerås Stadshus AB har tagit fram en faktabaserad sammanställning av flygplatsområdet som 
överlämnats till kommunstyrelsen för vidare behandling.  
 
Bostads AB Mimer och Mälarenergi AB med dotterbolagen Fibra AB och Mälarenergi Elnät AB 
flyttade i början av 2020 in i nya kontorshuset Navet. En äldre tegelbyggnad som från början 
användes som fordonsverkstad för ASEA. I navet delas lokalerna även med Vafab Miljö.  
 
Mälarenergi AB har haft korrosionsskador på panna 6, avfallsförbränningspannan, vilket medfört 
stillestånd under cirka fyra månader. Följden blev utöver reparationskostnader även 
intäktsbortfall för avfallshanteringstjänster, samt fördyringar i form av kostnader för andra 
bränslen. 
 
Under året har Mälarenergi ABs kraftvärmeanläggning, Block 7 färdigställts. I början på 2020 
började Mälarenergi köra anläggningen med egen personal. I och med det så ersatte 
återvunnet trä den sista mindre delen fossilt bränsle i form av kol som fanns kvar i bränslemixen 
på Kraftvärmeverket. 
 
Skatt på energiåtervinning genom förbränning av avfall infördes 1 april, skattens syfte är att 
styra avfall till återvinning.  
 
Bostads AB Mimer har sålt mark på Vallby, tomterna Gårdstunet 1 och 3. Bolaget Gurkstaden 
AB har sålts och innefattar fastigheten Kraka 4 (tidigare Klipper hotell samt Blue Moon Bar). I 
slutet av året såldes fastigheten Klaudia 2 (Mimers tidigare huvudkontor). Sammantaget innebär 
försäljningarna en förlust med 1,0 mnkr för Mimer. 
 
Bostads AB Mimer har påbörjat flertalet byggprojekt under året, vilka kommer att slutföras under 
2021. Mimer har investerat 487 mnkr i nya fastigheter under 2020. 
 
Kommunfullmäktige i Västerås beslutade i september att utfärda ett bolagsspecifikt ägardirektiv 
till Nya Västerås Flygplats AB, att instrumentflygplatsverksamheten samt all annan verksamhet 
som bedrivs inom bolaget ska upphöra och vara avvecklad senast den 31 december 2022. 
 
Västerås Strategiska fastigheter ABs dotterbolag Utvecklingsfastigheter i Västerås AB har sålt 
sina aktier i Härdsmidet AB till NP9 förvaltning AB, samt fastigheterna Långby 7:1 och 
Gasugnen 3 till Västerås stad.   
 
Västerås Parkerings AB har färdigställd parkeringshuset Dockan på Öster Mälarstrand och 
erhållit ett beslut på att bygga parkeringshuset Oxen i Oxbacken centrum. 
 
Covid-19 
 
Coronapandemin påverkade leveranser av importavfall till Mälarenergi under våren vilket var ett 
resultat av nedstängningar i de länder som lämnar avfall till vår energiåtervinning. Avser framför 
allt avfall från Storbritannien och Tyskland, som planerades står för 70 % av avfallsimporten. 
 
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 2020 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  
  
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 %, elnätspriset och fjärrvärmepriset 
ökar vardera med 1,5 % i snitt. Efter höjningarna kommer Mälarenergis prisnivåer för fjärrvärme, 
elnät- och vatten- och avloppstjänster ligga i paritet med medelnivån bland jämförbara 
energibolag i Sverige. 
 
Fibra AB förvärvat 25 % av aktierna i Nodena AB första kvartalet 2021. I syfte att öka fibernätets 
utnyttjande och för att möta kundernas önskemål om att kunna köpa förbindelser på en regional 
marknad från en part, har Fibra AB och ett antal andra stadsnätsbolag beslutat att tillsammans 
bilda Nodena AB. 
 
Mälarenergi AB har tillsammans med Hallstahammars kommun och SEVAB Strängnäs Energi 
AB beslutat att förvärvat Eskilstuna Energi AB och Arboga kommuns aktier i Fibra AB. 
Mälarenergi AB andel i Fibra AB har ökat från 59 % till 80,9 %, aktieöverlåtelsen verkställas 
efter fastställande av Fibras årsbokslut för 2020.  
 
I oktober beslutade ägarna att ge uppdrag till Mälarenergi Elnät AB att genomföra en 
nyemission. Beslutet har fattats i kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Nyemissionen 
kommer att genomföras under 2021 och sker i form av en kvittningsemission där 
emissionsbeloppet kvittas mot fordran. 
 
 
Flerårsöversikt*), mnkr 
     

 

Koncernen    2020       2019       2018       2017       2016    

Nettoomsättning  3 968 4 152  4 214    3 903      3 811 
Resultat efter finansiella poster 458 490  657       332         281   
Balansomslutning 20 511 19 499 18 211 16 857   16 018   
Eget kapital  6 907 6 577  6 140    5 490      5 296    
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 1 531 1 245 1 168   1 283             -  
Soliditet, % 33,7 33,7 33,7     32,6        33,1 
Avkastning på eget kapital, % 6,6 7,5 11,2   .   6,3        5,5  
Avkastning på totalt kapital, % 3,0 3,2 5,3       3,1        2,8  
Medelantalet anställda 916 932 939      904       886  

      

Moderföretaget    2020       2019       2018       2017       2016   

Nettoomsättning  - - -          -           2    
Resultat efter finansiella poster 77 68 58        53        -11    
Balansomslutning 2 075 2 047 1 922   1 929      1 911    
Eget kapital  2 004 2 004 1 839   1 800      1 800    
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 71 67 55        94         83  
Soliditet, % 96,6 97,9 96,7     93,3        94,2    
Avkastning på eget kapital, % 3,8 3,4 3,1       2,9        neg   
Avkastning på totalt kapital, % 3,7 3,4 3,0       2,8        neg   
      

*) 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 2020. 
     
Resultat       
Koncernens totala intäkter för räkenskapsåret uppgick till 4 109 mnkr (4 319). En minskning 
med 210 mnkr motsvarande 5 %. Mälarenergi minskar jämfört med föregående år med 262 
mnkr beroende främst på lägre priser på el och minskad värmeförsäljning. Nya Västerås 
flygplats ABs nettoomsättning minskade med 7,6 mnkr motsvarande 44 %, beroende covid 19, 
minskning av kommersiellt flyg. Även Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag har en 
minskad omsättning med 9,6 mnkr motsvarande 30 %.   
 
Mimer koncernen ökar intäkterna med 81 mnkr, motsvarar 8 %, bl a ökade hyresintäkter, 
reavinster i samband med markförsäljning och ökade hyresintäkter för det nya kontoret Navet.  
Koncernen nettoomsättning kommer till största del från två av dotterbolagen varav 
Mälarenenergi AB står för cirka 75 % och Bostads AB Mimer för cirka 23 %. 
 
Koncernens samlade kostnader minskade med 5,0 %, motsvarande 170 mnkr, till 3 524 mnkr  
(3 710). Minskningen består dels på lägre kostnader för inköpt el, minskade bränslekostnader 
och minskade personalkostnader. Kostnadsökningar finns hos Mälarenergi gällande reparation 
av P6, avfallspannan och kostnader för avskrivningar har ökat i koncernen. 
 
Koncernens räntekostnader ökade med 20 %, 30 mnkr, beroende på att den räntebärande 
skulden har ökat med 571 mnkr i koncernen. 
 
Koncernens resultat efter finansiella poster minskade med 33 mnkr och uppgår till 458 mnkr 
(490). 2020 års resultat efter skatt uppgår till 366 mnkr (391) inklusive minoritetsandel. 
Resultatminskningen beror främst på minskad värmeförsäljning och lägre elpriser.  
 
Årets resultat efter finansiella kostnader för moderbolaget är 77 Mkr (68) och huvuddelen av 
resultatförbättringen för moderbolaget är utdelning från Mälarenergi AB 73 mnkr och Västerås 
Strategiska fastigheter 3 mnkr.    
  
Medarbetare       
Västerås Stadshus AB har ingen personal anställd, tjänster köps in från Västerås Stad och 
Mälarenergi AB. 
 
Investeringar       
Koncernen totala investeringar, exklusive investeringar finansierade med leasing, uppgick till  
1 981 mnkr under 2020 (2 227). Varav Mälarenergi stod för 968 mnkr (1 483) och Bostads AB 
Mimer stod för 919 mnkr (647).    
       
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 
Finansriktlinjer 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  1 860 779 196 
Årets resultat  77 783 000 
 kronor 1 938 562 196 

 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så: 
 
Att till aktieägare utdelas 505,26 kr per aktie 
att i ny räkning överförs 

 31 800 000 
1 906 762 196 

 

 kronor 1 938 562 196  
 
 
 
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 95,0 %. 
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RESULTATRÄKNING

tkr Not  2020  2019  2020  2019
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 3 968 025 4 151 966 – –
Aktiverat arbete för egen räkning 86 899 89 350 – –
Övriga rörelseintäkter 53 790 78 099 1 200 887

4 108 714 4 319 415 1 200 887

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader -1 156 147 -1 462 737 – –
Övriga externa kostnader 4 -841 615 -748 965 -2 160 -2 106
Personalkostnader 5 -704 823 -728 108 -11 -28
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -793 116 -743 506 – –
Övriga rörelsekostnader -28 693 -26 277 – –

-3 524 394 -3 709 593 -2 171 -2 134

Rörelseresultat 584 320 609 822 -971 -1 247

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 6 23 284 – 77 783 69 686
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 505 1 546 – –
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -151 557 -121 218 – -84

-126 768 -119 672 77 783 69 602

Resultat efter finansiella poster 457 552 490 150 76 812 68 355

Bokslutsdispositioner 9 – – 971 1 331

Resultat före skatt 457 552 490 150 77 783 69 686

Skatt på årets resultat 10 -91 339 -98 957 – -13

Årets resultat 366 213 391 193 77 783 69 673

Varav hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 332 434 355 479
Minoritetsintresse 33 779 35 714

Koncernen Moderföretaget
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BALANSRÄKNING 

tkr Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 11 7 641 11 676 – –
Fallrätter, ledningsrätter och andra nyttjanderätter 12 11 922 12 182 – –

19 563 23 858 0 0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13 9 540 387 7 703 745 – –
Förbättringsutgifter på annans fastighet 14 600 575 – –
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 7 560 992 6 466 706 – –
Inventarier, verktyg och installationer 16 185 793 154 078 – –
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 17 1 953 932 3 932 724 – –

19 241 704 18 257 828 0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 18 2 048 149 2 020 303
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 19 172 172 – –
Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 291 291 – –
Uppskjuten skattefordran 21 19 386 22 145 – –
Andra långfristiga fordringar 14 488 44 235 12 368 17 257

34 337 66 843 2 060 517 2 037 560

Summa anläggningstillgångar 19 295 604 18 348 529 2 060 517 2 037 560

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 210 307 217 305 – –
Elcertifikat och utsläppsrätter 67 527 1 980 – –

277 834 219 285 0 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 382 831 339 293 – –
Fordringar hos koncernföretag – – 14 389 9 051
Aktuell skattefordran 16 321 22 867 207 195
Övriga fordringar 67 588 67 950 74 396
Upparbetad men ej faktuerad intäkt 7 557 16 934 – –
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 332 850 433 408 – –

807 147 880 452 14 670 9 642

Kassa och bank 130 850 50 315 – –

Summa omsättningstillgångar 1 215 831 1 150 052 14 670 9 642

SUMMA TILLGÅNGAR 20 511 435 19 498 581 2 075 187 2 047 202

Koncernen Moderföretaget
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BALANSRÄKNING 

tkr Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 23 95 000 95 000 95 000 95 000
Reservfond 200 200

95 200 95 200
Fritt eget kapital
Överkursfond 1 760 420 1 760 420
Balanserat resultat 100 359 78 686
Årets resultat 77 783 69 673

1 938 562 1 908 779
Övrigt tillskjutet kapital 3 046 327 2 786 695
Annat eget kapital inkl. årets resultat 3 462 779 3 438 048
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 6 604 106 6 319 743

Minoritetsintresse 303 029 279 181
6 907 135 6 598 924 2 033 762 2 003 979

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 1 462 2 458 – –
Uppskjuten skatteskuld 24 1 029 102 961 419 – –
Övriga avsättningar 25 5 359 – – –

1 035 923 963 877 0 0

Långfristiga skulder 26, 27
Checkräkningskredit 29 10 780 433 9 224 746 – –
Övriga skulder 28 659 042 701 740 – –

11 439 475 9 926 486 0 0

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 29 – 986 049 – –
Leverantörsskulder 561 953 396 461 -97 1 797
Skulder till koncernföretag – – 41 485 41 119
Aktuell skatteskuld 4 192 7 528 – –
Övriga skulder 217 296 275 493 2 12
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 345 461 343 763 35 295

1 128 902 2 009 294 41 425 43 223

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 511 435 19 498 581 2 075 187 2 047 202

Koncernen Moderbolaget
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Koncernen

tkr
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets 
resultat Summa

Minoritets-
intresse

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 2020-01-01 95 000 2 786 695 3 438 048 6 319 743 279 181 6 598 924
Förskjutning mellan övrigt och annat 
kapital 259 632 -259 632 0 – 0
Rättelse fel, omf inom EK – – -71 -71 65 -6
Utdelning -48 000 -48 000 -9 996 -57 996
Årets resultat 332 434 332 434 33 779 366 213
Utgående balans 2020-12-31 95 000 3 046 327 3 462 779 6 604 106 303 029 6 907 135

Moderföretaget

tkr
Aktie-

kapital
Reserv-

fond
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat
Totalt eget 

kapital
Ingående balans 2020-01-01 95 000 200 1 760 420 148 359 2 003 979
Utdelning – – – -48 000 -48 000
Årets resultat 77 783 77 783
Utgående balans 2020-12-31 95 000 200 1 760 420 178 142 2 033 762

Hänförligt till moderföretagets aktieägare
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KASSAFLÖDESANALYS

tkr Not  2020  2019  2020  2019

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 584 320 609 822 -971 -1 247
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- Avskrivningar 793 116 743 506 – –
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 31 190 594 44 170 – –

1 568 030 1 397 498 -971 -1 247

Erhållen ränta 1 505 1 546 – –
Erhållna utdelningar – – 77 783 69 686
Erlagd ränta -151 557 -121 218 – -84
Betald inkomstskatt -5 123 53 548 – -208

Nettokassaflöde från den löpande 
verksamheten 1 412 855 1 331 374 76 812 68 147

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager -58 549 -10 657 – –
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 66 759 13 761 -5 028 324
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 108 993 -88 601 -1 798 -1 221

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 530 058 1 245 877 69 986 67 250

Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier i dotterföretag – – -27 846 -108 242
Avyttring av aktier i dotterföretag 23 285 – – –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – -5 943 – –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 980 237 -2 227 266 – –
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 32 140 77 341 – –
Förvärv av övriga finansiella tillgångar -2 120 – – –
Avyttring av övriga finansiella tillgångar 31 866 195 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 895 066 -2 155 673 -27 846 -108 242

Finansieringsverksamheten
Nyemission – 75 000 – 75 000
Utbetald utdelning -57 996 -7 870 -48 000 –
Erhållna koncernbidrag – – 42 235 42 294
Lämnade koncernbidrag – – -41 264 -40 963
Upptagna lån 591 370 892 339 – –
Amortering av skuld -87 831 -102 560 – -18 082

   Förändring av långfristiga fordringar – -23 605 4 889 -17 257
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 445 543 833 304 -42 140 40 992

Årets kassaflöde 80 535 -76 492 0 0
Likvida medel vid årets början 50 315 126 807 – –
Likvida medel vid årets slut 130 850 50 315 0 0

Koncernen Moderföretaget
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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.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och samtliga dotterföretag fram till och med 31 
december 2020. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av 
röstetalet eller 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.
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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.

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:

År 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 utsläppsrätter 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 utsläppsrätter  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 eller 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 . 



15 (32)Västerås Stadshus AB
Org nr 556489-6552

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
  Kraftvärmeanläggningar 5-25 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.

Återföring 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.

Återföring 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 i 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. till 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-in, först-ut-metoden (FIFU).

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.



20 (32)Västerås Stadshus AB
Org nr 556489-6552

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 % eller 21,4 % beroende pånär den 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 bli 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

2020 2019 2020 2019
2 856 518 3 083 627 – –
1 056 539 997 808 – –

17 939 31 496 – –
11 773 17 041 – –
25 256 21 994 – –

Nettoomsättning 3 968 025 4 151 966 0 0

Not 4 Ersättning till revisorer 

2020 2019 2020 2019

Revisionsuppdraget 964 890 45 45
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 353 304 – –
Andra uppdrag 267 4 38 3
Summa 1 584 1 198 83 48

Skatterådgivning – 41 – –
Andra uppdrag 177 100 177 100
Summa 177 141 177 100

Lekmannarevision 23 23 – –
Totala ersättningar till revisorer 1 784 1 362 260 148

Not 5 Löner och ersättningar
Löner och ersättningar till anställda

2020 2019 2020 2019
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 8 094 8 386 42 94
Övriga anställda 469 958 477 154 – –
Summa löner och andra ersättningar 478 052 485 540 42 94
Sociala kostnader
Pensionskostnader 45 925 48 763 – –
  Varav för styrelse och verkställande direktör 2 679 2 497 – –
Övriga sociala kostnader 161 146 167 732 11 27
Summa sociala kostnader 207 071 216 495 11 27

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Energi, vatten och bredband
Fastighetsförvaltning
Marknad- och näringsliv
Flygplatsverksamhet
Parkeringsytor och parkeringsanläggningar

Revisionsbyrå Ernst & Young AB

Revisionsbyrå annan
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Medelantalet anställda

2020 2019 2020 2019
Kvinnor 321 355 – –
Män 595 577 – –
Totalt 916 932 0 0

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

2020 2019
Styrelse
Kvinnor 9 8
Män 4 5
Totalt 13 13

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor 1 1
Män – –
Totalt 1 1

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

2020 2019 2020 2019
Utdelning – – 77 783 69 686
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 23 284 – – –
Summa 23 284 0 77 783 69 686

Koncernens realisationsresultat avser försäljning av dotterbolaget Gurkstaden -9 478 tkr samt försäljning av dotterbolaget 
Härdsmidet +32 762 tkr.

Not 7

2020 2019 2020 2019
Ränteintäkter från övriga företag 1 505 1 546 – –
Summa 1 505 1 546 0 0

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

2020 2019 2020 2019
Räntekostnader till koncernföretag – –
Räntekostnader till övriga företag -151 557 -121 218 – -84
Summa -151 557 -121 218 0 -84

Not 9 Bokslutsdispositioner

2020 2019 2020 2019
Erhållna koncernbidrag – – 42 235 42 294
Lämnade koncernbidrag – – -41 264 -40 963
Summa 0 0 971 1 331

Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen

Moderföretaget

Koncernen

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

ModerföretagetKoncernen
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Not 10 Skatt på årets resultat

2020 2019 2020 2019
Aktuell skatt -8 253 -8 892 – -13
Övriga skatter/uppskjuten skatt -83 086 -90 065 – –
Summa -91 339 -98 957 0 -13

Redovisat resultat före skatt 457 552 490 150 77 783 69 686

Skatt enligt gällande skattesats (21,4%) -97 916 -104 892 -16 646 -14 913
Förändring uppskjuten skatt på temporära skillnader -56 737 -31 313 – –

14 335 14 224 – –
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader: -3 788 -1 138 – -13
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 9 404 3 004 16 646 14 913
Skattemässigt underhåll 35 915 13 509 – –
Effekt ändrad bolagsskatt 8 513 6 291 – –
Utnyttjat underskottsavdrag 477 1 304 – –
Korrigering från föregående år/underskott -1 542 54 – –
Redovisad skattekostnad -91 339 -98 957 0 -13

Not 11

2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 39 257 33 362 – –
Försäljningar/utrangeringar -1 201 -48 – –
Omklassificeringar 1 846 5 943 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 902 39 257 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -27 581 -21 580 – –
Försäljningar/utrangeringar 1 201 39 – –
Omklassificeringar -159 – – –
Årets avskrivningar -5 722 -6 040 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -32 261 -27 581 0 0

Redovisat värde 7 641 11 676 0 0

Not 12

2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 13 013 13 096 – –
Försäljningar/utrangeringar -83 – –
Omklassificeringar -212 – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 801 13 013 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -831 -639 – –
Försäljningar/utrangeringar 72 – –
Omklassificeringar 159 – – –
Årets avskrivningar -207 -264 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -879 -831 0 0

Redovisat värde 11 922 12 182 0 0

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Koncernen

ModerföretagetKoncernen

Fallrätter, ledningsrätter och andra nyttjanderätter

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

Effekt på skillnad bokförda och skattemässiga avskrivningar 
samt restvärdesavskrivning
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Not 12 Goodwill

2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 78 832 78 832 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 78 832 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 13

2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 11 142 920 10 821 977 – –
Förvärv dotterbolag minskad köpeskilling – – – –
Inköp 223 069 6 621 – –
Försäljningar/utrangeringar -192 442 -48 592 – –
Omklassificeringar 2 061 298 362 914 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 234 845 11 142 920 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 409 046 -3 227 393 – –
Försäljningar/utrangeringar 32 030 37 864 – –
Omklassificeringar 1 553 -88 – –
Årets avskrivningar -266 916 -219 429 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 642 379 -3 409 046 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar -30 129 -50 243 – –
Återförda nedskrivningar 5 769 – –
Omklassificeringar -21 950 14 345 – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -52 079 -30 129 0 0

Redovisat värde 9 540 387 7 703 745 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 557 mnkr. Bokfört värde är 417 mnkr.
Värdering av Bostads AB Mimers samtliga fastigheter uppgår till 13 200 mnkr, 2020-12-31. Marknadsvärderingarna har
utförts av extern värderingsman. Bokfört värde är 7 250 mnkr.

Not 14

2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 49 610 49 433 – –
Försäljningar/utrangeringar -49 236 -198 – –
Omklassificeringar 343 375 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 717 49 610 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -49 035 -42 810 – –
Försäljningar/utrangeringar 49 001 57 – –
Årets avskrivningar -83 -6 282 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -117 -49 035 0 0

Redovisat värde 600 575 0 0

Moderföretaget

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Moderföretaget

Byggnader och mark
Koncernen

Koncernen Moderföretaget

Koncernen
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Not 15

2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 13 860 524 13 174 566 – –
Inköp 1 660 15 129 – –
Försäljningar/utrangeringar -171 593 -53 812 – –
Omklassificeringar 1 601 876 724 641 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 292 467 13 860 524 0 0

2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade avskrivningar -7 345 746 -6 899 648 – –
Försäljningar/utrangeringar 126 002 43 155 – –
Omklassificeringar 49 153 88 – –
Årets avskrivningar -484 054 -489 341 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 654 645 -7 345 746 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar -48 072 -48 072 – –
Omklassificeringar -28 758 – – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -76 830 -48 072 0 0

Redovisat värde 7 560 992 6 466 706 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 16

2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 429 354 409 852 – –
Inköp 18 205 13 644 – –
Försäljningar/utrangeringar -24 080 -15 623 – –
Omklassificeringar 74 155 21 481 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 497 634 429 354 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -275 276 -261 049 – –
Försäljningar/utrangeringar 22 810 13 872 – –
Omklassificeringar -24 521 – – –
Årets avskrivningar -34 854 -28 099 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -311 841 -275 276 0 0

Redovisat värde 185 793 154 078 0 0

Moderföretaget

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen

Koncernen Moderföretaget

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderföretaget
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Not 17

2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 932 724 2 945 260 – –
Inköp 1 737 302 2 212 838 – –
Försäljningar/utrangeringar -1 311 -77 338 – –
Omklassificeringar -3 714 783 -1 148 036 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 953 932 3 932 724 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar – -18 337 – –
Omklassificeringar – 18 337 – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0

Redovisat värde 1 953 932 3 932 724 0 0

Anskaffningsvärdet har minskats med erhållna offentliga bidrag uppgående till 26 730 tkr i koncernen.
Mälarenergi AB har aktiverat ränta för nya kraftvärmeanläggningen, block 7, med 6 506 tkr (totalt 29 582 tkr).
Bostads AB Mimer och Björnklockan AB har aktiverat ränta i materiella anläggningstillgångar med1 687 tkr.

Not 18

2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 020 303 1 912 061
Aktieägartillskott 27 846 108 242
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 048 149 2 020 303

Redovisat värde 2 048 149 2 020 303

Andel, % Antal
Dotterföretag Org nr Säte kapital (röster) andelar 2020 2019
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) 100 272 581 247 798
Västerås stads Strategiska Fastigheter AB 556634-1367 Västerås 100,0   (100,0) 100 178 881 178 881
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) 100 400 400
Västerås Parkering AB 559074-3844 Västerås 100,0   (100,0) 100 52 367 49 304

2 048 149 2 020 303

Dotterföretag Org nr Säte Eget kapital Resultat
Mälarenergi AB 556448-9150 Västerås 4 263 956 179 030
Bostads AB Mimer 556019-3384 Västerås 2 345 012 123 338
Västerås stads Strategiska Fastigheter AB 556634-1367 Västerås 257 310 29 591
Västerås Marknads  Näringslivs AB 556401-2010 Västerås 1 266 -38
Nya Västerås Flygplats AB 559052-3527 Västerås 274 -4
Västerås Parkering AB 559074-3844 Västerås 53 704 517

Dotterbolaget Mälarenergi 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 fem dotterbolag, Björnklockan AB 556802-1694 och
Garagebolaget Mimer AB 559225-6100, Förseglet Hus A AB 559198-1252, Förseglet Hus D 559268-1687 och Förseglet Hus E 559268-1695.
Under året har Gurkstaden AB 556720-3145 sålts.
Dotterbolaget Västerås Strategiska fastigheter är moderbolag i en underkoncern och har dotterbolagen, Utvecklingsfastigheter i Västerås AB 556634-2050,
Västerås Flygfastigheter AB 556101-9729, Geddeholms AB 556194-9461 och Västerås Fastighet Kungsängen AB 556039-5237.

Redovisat värde

Andelar i koncernföretag
Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar
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Not 19

2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 172 172 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 172 172 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar – – – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0

Redovisat värde 172 172 0 0

I koncernens redovisning
Andel, %

Intresseföretag Org nr Säte kapital (röster) 2020 2019
Direkt ägda
Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698 Eskilstuna 26,0   (20,0) 131 131
Husbyggnadsvaror HBV förening 4 andelar 40 40
Allväder 1 1

172 172

Not 20

2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 291 291 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 291 291 0 0

Redovisat värde 291 291 0 0

Antal
Företag Org nr andelar 2020 2019 2020 2019
EFO AB 556193-4133 200 200 – –
Vattenkraftens miljöfond 559172-3407 0,11% 6 6 – –
VÄRMEK 716419-3323 85 85 – –

291 291 0 0

Not 21
Koncernen 2020 2019

Temporär Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skuld fordran skuld fordran

Övriga temporära skillnader
Byggnader och mark 3 029 – 3 029 4 545
Underskottsavdrag 16 357 17 600
Delsumma 0 19 386 0 22 145
Kvittning 0 0 0 0
Redovisat värde 19 386 22 145

Temporär

4 545

Koncernen

Uppskjuten skattefordran

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen Moderföretaget

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Redovisat värde

ModerföretagetKoncernen

Moderföretaget

skillnad
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Not 22

2020 2019 2020 2019
Upplupna intäkter 290 811 317 311 – –
Förutbetald hyra 1 689 4 656 – –
Förutbetalda försäkringar 22 578 25 398 – –
Förutbetalda driftskostnader 3 886 1 996 – –
Övriga poster 13 886 84 047 – –
Redovisat värde 332 850 433 408 0 0

Not 23
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. 

Tecknade och betalda aktier: 2020 2019
Vid årets början 95 000 95 000
Summa aktier vid årets slut 95 000 95 000

Not 24
Koncernen 2020 2019 0

Temporär Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten
skillnad fordran skuld fordran skuld

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 640 502 640 502 635 067
Periodiseringsfonder 2 615 2 615 1 710
Övriga temporära skillnader
Byggnader och mark 205 980 – 205 980 – 164 145
Maskiner och andra tekniska anl. 180 002 – 180 002 – 160 496
Egentillverkade elcertifikat 3 3 1
Redovisat värde 1 029 102 961 419

Not 25
Koncernen Omstruk- Återställ- Avbrotts-

turering ning ersättning Övrigt Totalt
– – – – –

Tillkommande avsättningar – – – 5 359 5 359
0 0 0 5 359 5 359

Not 26
Förfallotidpunkt från balansdagen: 2020 2019 2020 2019
Mellan 1 och 5 år 289 045 801 027 – –
Senare än 5 år 11 150 430 9 125 459 – –
Redovisat värde 11 439 475 9 926 486 0 0

0

Långfristiga skulder

Deponi-

635 067
1 710

Aktiekapital 

skillnad

Moderföretaget

Ingående redovisat värde 2019

1

Moderföretaget

–
–

kostnader

ModerföretagetKoncernen

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Uppskjuten skatteskuld

Övriga avsättningar

Koncernen

Redovisat värde 2019

164 145
160 496

Temporär
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Not 27
Ställda säkerheter 2020 2019 2020 2019
Övriga ställda säkerheter
Säkerhet för punktskatter 623 623 – –
Redovisat värde 623 623 0 0

Eventualförpliktelser 2020 2019 2020 2019
Garantiförbindelser 1 580 1 428 – –
Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag 6 000 6 000 – –
Redovisat värde 7 580 7 428 0 0

Kapitaltäckningsgarantier för Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag och Nya Västerås Flygplats AB, gäller till 
till 2022-03-31.

Not 28 Övriga skulder

2020 2019 2020 2019
Investeringsfond enligt va-lagen 374 508 374 508 – –
Friköp parkeringsplatser 51 705 50 387
Övrigt 232 829 276 845 – –
Redovisat värde 659 042 701 740 0 0

Not 29

2020 2019 2020 2019
Beviljad limit uppgår till 11 879 000 10 478 500 43 000 43 000

Not 30

2020 2019 2020 2019
Upplupna personalkostnader 75 283 56 947 – –
Upplupna energikostnader 81 874 107 890 – –
Förskottsbetalda hyror 73 633 68 126 – –
Övriga poster 114 671 110 800 35 295
Redovisat värde 345 461 343 763 35 295

Not 31

2020 2019 2020 2019
Övriga avsättningar 4 363 148 – –
Utrangering av immateriella och materiella anl.tillgångar 176 679 23 474 – –

23 401 35 291 – –
Övrigt -13 849 -14 743 – –
Summa 190 594 44 170 0 0

Moderföretaget

Checkräkningskredit

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

Moderföretaget

Koncernen

Moderföretaget

Koncernen

ModerföretagetKoncernen

Koncernen

Koncernen Moderföretaget

Anläggningsavgifter, investeringsfond och överuttagsfond va

Koncernen Moderföretaget
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Not 32
Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 0 % (0 %) omsättning mot andra koncernföretag. 
Av inköpen avsåg 8,2 % (5,8 %) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag.

Not 33
Moderföretaget ägs av Västerås Stad, org. nr. 212000-2080 med säte i Västerås.

Not 34

Not 35 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.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Koncernuppgifter

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 %, elnätspriset och fjärrvärmepriset ökar vardera med 1,5 % i snitt. Efter höjningarna kommer 
Mälarenergis prisnivåer för fjärrvärme, elnät- och vatten- och avloppstjänster ligga i paritet med medelnivån bland jämförbara 
energibolag i Sverige.

Fibra AB förvärvat 25 % av aktierna i Nodena AB första kvartalet 2021. I syfte att öka fibernätets utnyttjande och för att möta 
kundernas önskemål om att kunna köpa förbindelser på en regional marknad från en part, har Fibra AB och ett antal andra 
stadsnätsbolag beslutat att tillsammans bilda Nodena AB.

Mälarenergi AB har tillsammans med Hallstahammars kommun och SEVAB Strängnäs Energi AB beslutat att förvärvat 
Eskilstuna Energi AB och Arboga kommuns aktier i Fibra AB. Mälarenergi AB andel i Fibra AB har ökat från 59 % till 80,9 %, 
aktieöverlåtelsen verkställas efter fastställande av Fibras årsbokslut för 2020. 

I oktober beslutade ägarna att ge uppdrag till Mälarenergi Elnät AB att genomföra en nyemission. Beslutet har fattats i 
kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Nyemissionen kommer att genomföras under 2021 och sker i form av en 
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Not 36 Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande resultat:

Balanserad vinst 1 860 779 196
Årets resultat 77 783 000

Kronor 1 938 562 196

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så:
att till aktieägare utdelas 335 kr per aktie 31 800 000
att balanseras i ny räkning 1 906 762 196

Kronor 1 938 562 196

Staffan Jansson Jesper Brandberg

Ann-Louise Molin Östling Helene Öhrling

Elisabeth Unell
Ledamot

Carin Lidman
Ledamot

Amanda Grönlund
Ledamot

Vicki Skure-Eriksson
Ledamot

Anna Lundberg
Ledamot

Anna Thunell
Ledamot

Anna Hård af Segerstad
Ledamot

Auktoriserad revisor

Västerås den 17 mars 2021

Emil Thessén Anna Maria Romlid
Ledamot Ledamot

Ordförande Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 mars 2021
Ernst & Young AB

Marcus Jacobson
Ledamot

Ledamot Verkställande direktör

Per Modin



Verification

Transaction ID SkLIf7yNd-S1DIMmJV_

Document Årsredovisning Stadshus 2020.pdf

Pages 32

Sent by Jeanette Ellinge

Signing parties

Helene Öhrling helene.ohrling@vasteras.se Action: Sign Method: BankID SE

Staffan Jansson Staffan.Jansson@vasteras.se Action: Sign Method: BankID SE

Jesper Brandberg Jesper.Brandberg@vasteras.se Action: Sign Method: BankID SE

Elisabeth Unell Elisabeth.Unell@vasteras.se Action: Sign Method: BankID SE

Ann-Louise Molin Östling ann-louise.molin.ostling@vasteras.se Action: Sign Method: BankID SE

Carin Lidman Carin.Lidman@vasteras.se Action: Sign Method: BankID SE

Anna Lundberg anna2.lundberg@vasteras.se Action: Sign Method: BankID SE

Amanda Grönlund amanda.gronlund@vasteras.se Action: Sign Method: BankID SE

Vicki Skure Eriksson viktoria.skure.eriksson@vasteras.se Action: Sign Method: BankID SE

Anna Thunell Anna.Thunell@vasteras.se Action: Sign Method: BankID SE

Anna Hård af Segerstad anna.hard.af.segerstad@vasteras.se Action: Sign Method: BankID SE

Marcus Jacobson Marcus.Jacobson@vasteras.se Action: Sign Method: BankID SE

Emil Thessen emil.thessen@vasteras.se Action: Sign Method: BankID SE

Anna Maria Romlid anna.maria.romlid@vasteras.se Action: Sign Method: BankID SE

Activity log

E-mail invitation sent to helene.ohrling@vasteras.se
2021-03-17 07:43:30 CET,

 

E-mail invitation sent to ann-louise.molin.ostling@vasteras.se
2021-03-17 07:43:30 CET,

 

E-mail invitation sent to Elisabeth.Unell@vasteras.se
2021-03-17 07:43:30 CET,

 

E-mail invitation sent to Carin.Lidman@vasteras.se
2021-03-17 07:43:30 CET,

 

E-mail invitation sent to Staffan.Jansson@vasteras.se
2021-03-17 07:43:30 CET,

 



E-mail invitation sent to Anna.Thunell@vasteras.se
2021-03-17 07:43:30 CET,

 

E-mail invitation sent to amanda.gronlund@vasteras.se
2021-03-17 07:43:30 CET,

 

E-mail invitation sent to anna.hard.af.segerstad@vasteras.se
2021-03-17 07:43:30 CET,

 

E-mail invitation sent to anna2.lundberg@vasteras.se
2021-03-17 07:43:30 CET,

 

E-mail invitation sent to viktoria.skure.eriksson@vasteras.se
2021-03-17 07:43:30 CET,

 

E-mail invitation sent to emil.thessen@vasteras.se
2021-03-17 07:43:30 CET,

 

E-mail invitation sent to anna.maria.romlid@vasteras.se
2021-03-17 07:43:30 CET,

 

E-mail invitation sent to Jesper.Brandberg@vasteras.se
2021-03-17 07:43:30 CET,

 

E-mail invitation sent to Marcus.Jacobson@vasteras.se
2021-03-17 07:43:30 CET,

 

Clicked invitation link Marcus Jacobson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-17 08:15:19 CET,IP address: 83.254.42.247

 

Document viewed by Marcus Jacobson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-17 08:15:20 CET,IP address: 83.254.42.247

 

Clicked invitation link Anna Lundberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36,2021-03-17
08:15:26 CET,IP address: 78.72.88.156

 

Document viewed by Anna Lundberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36,2021-03-17
08:15:26 CET,IP address: 78.72.88.156

 

Clicked invitation link Ann-Louise Molin Östling
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-17 08:15:32 CET,IP address: 213.113.3.121

 

Document viewed by Ann-Louise Molin Östling
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-17 08:15:33 CET,IP address: 213.113.3.121

 

Clicked invitation link Amanda Grönlund
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-17 08:15:42 CET,IP address: 188.149.245.52

 

Document viewed by Amanda Grönlund
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-17 08:15:45 CET,IP address: 188.149.245.52

 



Clicked invitation link Anna Maria Romlid
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
Edge/18.18363,2021-03-17 08:15:53 CET,IP address: 188.148.56.194

 

Document viewed by Anna Maria Romlid
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
Edge/18.18363,2021-03-17 08:15:54 CET,IP address: 188.148.56.194

 

Document signed by Marcus Jacobson
Birth date: 1983/07/14,2021-03-17 08:16:19 CET,

 

Document signed by Ester Amanda Elisabeth Agestav
Birth date: 1974/01/26,2021-03-17 08:16:23 CET,

 

Clicked invitation link Helene Öhrling
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.54,2021-03-17 08:16:52 CET,IP address: 212.247.198.58

 

Document viewed by Helene Öhrling
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.54,2021-03-17 08:16:53 CET,IP address: 212.247.198.58

 

Document signed by Anna Sofia Lundberg
Birth date: 1974/02/03,2021-03-17 08:16:59 CET,

 

Clicked invitation link Emil Thessen
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-17 08:17:02 CET,IP address: 90.227.54.136

 

Document viewed by Emil Thessen
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-17 08:17:03 CET,IP address: 90.227.54.136

 

Clicked invitation link Jesper Brandberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36
Edg/88.0.705.74,2021-03-17 08:17:08 CET,IP address: 212.247.198.58

 

Document viewed by Jesper Brandberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36
Edg/88.0.705.74,2021-03-17 08:17:09 CET,IP address: 212.247.198.58

 

Clicked invitation link Staffan Jansson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.54,2021-03-17 08:17:12 CET,IP address: 212.247.198.57

 

Document viewed by Staffan Jansson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.54,2021-03-17 08:17:13 CET,IP address: 212.247.198.57

 

Document signed by ANNA MARIA ROMLID
Birth date: 1982/05/30,2021-03-17 08:17:19 CET,

 

Clicked invitation link Vicki Skure Eriksson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-17 08:17:20 CET,IP address: 176.10.159.63

 

Document viewed by Vicki Skure Eriksson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-17 08:17:22 CET,IP address: 176.10.159.63

 



Clicked invitation link Carin Lidman
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.54,2021-03-17 08:17:23 CET,IP address: 188.148.44.81

 

Document viewed by Carin Lidman
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.54,2021-03-17 08:17:24 CET,IP address: 188.148.44.81

 

Document signed by HELENE ÖHRLING
Birth date: 1963/05/04,2021-03-17 08:17:26 CET,

 

Document signed by EMIL THESSÉN
Birth date: 1994/03/16,2021-03-17 08:17:27 CET,

 

Document signed by ANN-LOUISE MOLIN ÖSTLING
Birth date: 1962/06/15,2021-03-17 08:17:38 CET,

 

Document signed by Anna Viktoria Skure Eriksson
Birth date: 1970/09/26,2021-03-17 08:17:55 CET,

 

Document signed by STAFFAN JANSSON
Birth date: 1968/02/01,2021-03-17 08:17:55 CET,

 

Document signed by JESPER BRANDBERG
Birth date: 1982/09/08,2021-03-17 08:18:14 CET,

 

Document signed by Carin Maria Lidman
Birth date: 1966/07/12,2021-03-17 08:18:28 CET,

 

Clicked invitation link Anna Hård af Segerstad
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36,2021-03-17
08:19:33 CET,IP address: 81.226.162.132

 

Document viewed by Anna Hård af Segerstad
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36,2021-03-17
08:19:34 CET,IP address: 81.226.162.132

 

Document signed by Anna Kalyani C Hård af Segerstad
Birth date: 1977/10/01,2021-03-17 08:20:07 CET,

 

Clicked invitation link Elisabeth Unell
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36,2021-03-17
08:21:18 CET,IP address: 89.160.108.227

 

Document viewed by Elisabeth Unell
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36,2021-03-17
08:21:20 CET,IP address: 89.160.108.227

 

Document signed by Elisabeth Unell
Birth date: 1962/09/28,2021-03-17 08:22:12 CET,

 

Clicked invitation link Anna Thunell
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
Edg/89.0.774.50,2021-03-17 10:04:10 CET,IP address: 213.113.5.157

 

Document viewed by Anna Thunell
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
Edg/89.0.774.50,2021-03-17 10:04:12 CET,IP address: 213.113.5.157

 

Document signed by ANNA THUNELL
Birth date: 1983/10/25,2021-03-17 10:04:57 CET,

 



Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 
Copies of signed documents are securely stored by Verified.



Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Verification

Transaction ID BkZ-WIyVO-rJXWb8JNu

Document Årsredovisning Stadshus 2020 sign.pdf

Pages 37

Sent by Jeanette Ellinge

Signing parties

Per Modin per.modin@se.ey.com Action: Sign Method: BankID SE

Activity log

E-mail invitation sent to per.modin@se.ey.com
2021-03-17 11:00:39 CET,

 

Clicked invitation link Per Modin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-03-24 11:29:00 CET,IP address: 145.62.64.100

 

Document viewed by Per Modin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-03-24 11:29:00 CET,IP address: 145.62.64.100

 

Document signed by PER MODIN
Birth date: 1976/03/30,2021-03-24 11:30:34 CET,
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Uppföljningsrapport för Västerås Stadshus AB 

1. Bolagets firma och dess struktur och 
ägarförhållanden 

Koncernstyrningsrapporten avser Västerås Stadshus AB, ett helägt  

bolag till Västerås stad.  

 

Västerås Stadshus AB 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. 

2. VD:s sammanfattning till koncernens 
årsredovisning 

Koncernens totala omsättning för räkenskapsåret uppgick till 4 110 mnkr (4 319). 

En minskning med 210 mnkr motsvarande 5 %. Mälarenergi minskar jämfört med 

föregående år med 262 mnkr beroende främst på lägre priser på el och minskad 

värmeförsäljning. Nya Västerås flygplats ABs nettoomsättning minskade med 7,6 

mnkr motsvarande 44 %, beroende covid 19, minskning av kommersiellt flyg. Även 

Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag har en minskad omsättning med 9,6 

mnkr motsvarande 30 %. Mimer koncernen ökar intäkterna med 81 mnkr, 

motsvarar 8 %, bland annat ökade hyresintäkter, reavinster i samband med 

markförsäljning och ökade hyresintäkter för det nya kontoret Navet. Koncernen 

nettoomsättning kommer till största del från två av dotterbolagen varav 

Mälarenenergi AB står för cirka 75 % och Bostads AB Mimer för cirka 23 %.  

 

Koncernens samlade kostnader minskade med 4,6 %, motsvarande 170 mnkr, till 3 

540 mnkr (3 710). Minskningen består dels på lägre kostnader för inköpt el, 

minskade bränslekostnader och minskade personalkostnader. Kostnaderna har 

ökat, främst stora reparationer på P6 och avskrivningar.  

 

Koncernens räntekostnader har ökade med 20 %, 30 mnkr, beroende på att den 

räntebärande skulden ökat med 2 456 mnkr i koncernen.  

Koncernens resultat efter finansiella poster minskade med 33 mnkr och uppgår till 

458 mnkr (490). 2020 års resultat efter skatt uppgår till 372 mnkr (391) inkl 

minoritetsandel. Resultatminskningen beror främst på minskad värmeförsäljning 

och lägre elpriser. 
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Årets resultat efter finansiella kostnader för moderbolaget är 77 Mkr (68) och 

huvuddelen av resultatförbättringen för moderbolaget är utdelning från 

Mälarenergi AB 73 mnkr och Västerås Strategiska fastigheter AB 3 mnkr. 

3. Årsstämman 
Årsstämman per capsulam för Stadshus AB ägde rum den 13 maj 2020. 

Årsstämman ska formellt utse styrelseledamöterna varje år. I praktiken väljs 

styrelseledamöterna och suppleanterna för samma tidsperiod som de kommunala 

valen. 

 

Vid årsstämman fastställs resultat- och balansräkning, disposition beträffande 

bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöter och verkställande direktör. Vidare väljs revisorer och 

revisorssuppleanter samt upplysning om lekmannarevisorer som utsetts av 

kommunfullmäktige.  

 

4. Ärenden som lyfts  
Kommunfullmäktige har tagit ställning och beslutat i följande ärenden som 

Västerås Stadshus AB definierat som principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt.   

 

- Bostad AB Mimers försäljning av dotterbolaget Gurkstadens Fastighets AB 

Dnr 2020/00911 

- Västerås Strategiska Fastigheter ABs dotterbolag Utvecklingsfastigheter i 

Västerås AB försäljning av dotterbolaget Härdsmidet 1 AB Dnr 

2020/01121  

- Mälarenergi AB förvärv av aktier i Fibra AB Dnr 2020/01349 

- Fibra AB, delägande i bolaget Nodena AB Dnr 2020/01350 

- Kvittningsemission av förlagslån för Mälarenergi Elnät AB Dnr 2020/01435 

- Beslut om investering i Parkeringshus Oxen i Oxbacken centrum samt 

avvikelse från riktlinjer för taxesättning Dnr 2020/01714  

 

I övrigt har några frågor diskuterats och lyfts vidare till KS för beslut gällande de 

olika dotterbolagen. 
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5. Styrelsens årliga utvärdering 
Styrelsen ska enligt gemensamma ägardirektiv för styrning av Västerås stads 

bolag, avsnitt 4 och 5, årligen utvärdera sitt arbete. 

 

Resultat av utvärdering av styrelsens arbete: 

Skalan för svaren är 1-5, där 1 stämmer inte alls och 5 stämmer mycket väl. 

 

  Frågeställning Medelvärde 2020 

1 
Styrelsen fungerar väl som grupp, vilket leder till ett 
effektivt styrelsearbete 

3,4 

2 

Arbetsklimatet i styrelsen är bra, dvs det finns 
lyhördhet, respekt för varandra, personkemi och 
interaktion. Det finns utrymme för kritiskt tänkande 
och ifrågasättande 

2,9 

3 Ledamöterna känner att de har förtroende för varandra 2,8 

4 
Alla ledamöterna känner att de har möjlighet att tala 
fritt utan att hålla tillbaka sin egentliga uppfattning 

3,2 

5 

Styrelsen är aktiv och effektiv, dvs engagerade under 
möten, väl förberedd och påläst, konstruktiv i 
diskussioner och beslutsfattande och fokuserar på det 
väsentliga 

3,4 

6 
Styrelsen har god förmåga att samarbeta och att fatta 
beslut 

3,1 

7 
Styrelsens ordförande leder sammanträdena på ett 
effektivt sätt  

3,7 

8 
Mötesfrekvensen och mötestiden per möte är väl 
avvägd 

3,4 

9 Tiden på styrelsemötena används till rätt frågor 3,4 

10 
Rutinerna med kallelse, dagordning, tider och lokal 
inför mötet fungerar bra 

3,9 

11 

Beslutsunderlag och styrelsematerial inför 
styrelsemötena har varit tillfredsställande (kvalitet och 
kvantitet) och skickas alltid ut i så god tid att 
förberedelse och reflektion medges 

2,4 
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12 
De muntliga föredragningarna på styrelsemötena har 
tillfört ytterligare information, varit lättbegripliga och 
pedagogiska 

3,3 

13 Kvaliteten på mötesprotokollen är bra 3,9 

14 
Den ekonomiska rapporteringen är tillfredsställande, 
så att styrelsen har bra information om bolagets 
ekonomiska situation.  

3,5 

15 
Styrelsen har varit väl informerade om de 
utvecklingsaktiviteter som har pågått under året 

3,1 

16 
Är styrelsen engagerad när bolagets verksamhetsidé på 
sikt läggs fast? Tar sig styrelsen tillräcklig tid för att 
diskutera framtidsfrågor? 

2,6 

17 

Är styrelsens lagstadgade instruktioner i form av 
arbetsordning, instruktion för verkställande direktören 
samt rapporteringsinstruktion uppdaterade och 
relevanta?  

3,8 

18 
Styrelsen har den kompetens som krävs för att utveckla 
och leda Västerås Stadshus AB 

3,5 

19 
Styrelsen har allmän erfarenhet av och kunskap om 
styrelsearbete 

3,9 

20 
Behandlar och genomför styrelsen ägarens mål med 
verksamheten – lever bolaget upp till det kommunala 
ändamålet?  

3,8 

 

5.1. Styrelseledamöter och VD 

Nedan redovisas styrelsen från 31 december 2020.  

Styrelsen består av 26 personer varav tretton ledamöter, tretton suppleanter 

 

Ordförande Staffan Jansson (S) 

1:e vice ordförande Jesper Brandberg (L)  

2:e vice ordförande Elisabeth Unell (M) 

Carin Lidman (S) Ann-Louise Molin Östling (S) 

Anna Lundberg (L) Vicki Skure-Eriksson (C)  

Anna Thunell (MP) Anna Hård af Segerstad (M) 

Marcus Jacobson (M)  Amanda Grönlund (KD) 

Emil Thessén (-) Anna Maria Romlid (V)  

 

Suppleanter 

Maria Kesselring (S) Jonas Cronert (S) 

Solveig Nilsson (S) Erik Ödmansson (L) 
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Jacob Axelson (L) Monica Stolpe Nordin (L) 

Markus Lindgren (MP) Caroline Högström (M) 

Eleonore Lundqvist (M) Stefan Lindh (M) 

Erik Johansson (SD) Samuel Stengård (KD)  

Hawar Asaiesh (V) 

 

 

VD Helene Öhrling 

 

5.2. Styrelsearbete 

Under 2020 har 6 styrelsemöten hållits i Västerås Stadshus AB. Datum för 

styrelsemötena var 2020-01-16, 2020-02-19, 2020-03-18, 2020-05-27, 2020-09-

30, 2020-11-11. 

 

Styrelsens huvudfrågor: 

 Beslut att utse röstombud och instruktion till röstombudet för 

årsstämman 2020 för Mälarenergi AB, Bostads AB Mimer, Västerås 

Strategiska Fastigheter AB, Nya Västerås Flygplats AB, Västerås Marknads- 

och Näringslivsbolag och Västerås Parkerings AB 

 Beslut om ägartillskott till Bostads AB Mimer och Västerås Parkerings AB i 

samband med bokslutsdispositioner. 

 Beslut om kapitaltäckningsgaranti för Nya Västerås Flygplats och Västerås 

Marknads- och Näringslivsbolag. Kapitaltäckningsgarantin gäller till 2021-

03-31. 

 Beslut - Faktabaserad redovisning av sammanställning Flygplatsområdet. 

Styrelsen har tagit del av rapporten och konstaterar att Nya Västerås 

Flygplats AB inte uppfyller de ekonomiska målen i ägardirektivet för 2019. 

Rapporten och den långsiktiga prognosen från bolaget visar att bolaget 

inte kommer att uppnå det ekonomiska målet framgent och beslutar 

därför att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för vidare åtgärder 

 

Större frågor som lyfts vidare från styrelsen finns under punkt 3. 

6. Verksamhetsstyrning och uppföljning 
Verksamheterna inom Västerås Stadshus AB består av bolagen Mälarenergi AB, 

Bostads AB Mimer, Nya Västerås Flygplats AB, Västerås Parkerings AB, Västerås 

Stads Strategiska Fastigheter AB och Västerås Marknads- och 

Näringslivsaktiebolag. 
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Det finns ingen personal anställd i bolaget. Bolaget köper tjänster av 

Stadsledningskontoret och från Mälarenergi ABs finansavdelning.  

Styrning av koncernens samlade verksamhet sker genom styrelser i respektive 

dotterbolag. Respektive dotterbolagsstyrelse styrs av följande dokument som 

beslutats i kommunfullmäktige:  

Bolagsordning, Bolagspolicy, Gemensamma ägardirektiv och 

Specifika ägardirektiv (gäller specifikt för det enskilda bolaget och benämns i 

dagligt tal som ”Ägardirektivet”) samt övriga styrdokument i Västerås Stad  

 

Västerås Stadshus AB syfte är att utöva uppsikt över dotterbolagens verksamheter 

så att den bedrivs i enlighet med bolagsordning, bolagspolicy, ägardirektiv och att 

tillvarata de möjligheter till samverkan och effektivisering på affärsmässig grund 

som finns mellan de kommunala företagen och Västerås stad samt möjliggöra 

resultatutjämning inom koncernen.  Bolaget ska även svara för verksamhets- och 

ekonomisk uppföljning av dotterbolagen och förmedla information om 

dotterbolagens verksamhet till Västerås Stadshus AB styrelse och 

kommunstyrelsen. 

6.1. Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet 

Bolagets syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal 

verksamhet enligt kommunallagen, ha uppsikt över dotterbolagens verksamheter.  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar 

utifrån av fullmäktige givna instruktioner. 

6.2. Efterlevnad av de kommunala befogenheterna 

Västerås Stadshus AB tillämpar kommunalrättsliga principer i kommunallagen. 

 

6.3. Efterlevnad av övriga gemensamma förhållningsregler, 
samordning och invånardialog 

Västerås Stadshus AB samverkar med Västerås stad för att kunna förverkliga 

Västerås översiktsplan till 2026 
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6.4. Gemensamma nyckeltal, 5 år i sammandrag 

Bolagets nyckeltal för 5 år. 

 

Bolag: Västerås Stadshus AB (Moderbolag)   

(mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Nettoomsättning 2 0 0 0 0 

Resultat före avskrivningar -11 -1 -1 -1 -1 

Resultat efter avskrivningar 0 55 59 70 78 

Resultat efter finansiella poster -11 53 58 68 77 

Resultat exklusive jämförelsestörande 
poster  

-11 53 58 68 77 

Bokslutsdispositioner 11 3 1 1 1 

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 

Årets resultat 0 56 59 70 78 

Balansomslutning 1911 1929 1922 2047 2075 

Eget kapital 1800 1800 1859 2004 2004 

Aktiekapital 20 20 20 95 95 

Räntebärande skulder 43 40 18 0 0 

Genomsnittlig ränta på räntebärande 
skulder, % 

  1,8 1,6 0,8   

Utdelning 56 0 0 48 32 

Avkastning på totalt kapital (%) neg 2,8% 3,0% 3,4% 3,7% 

Soliditet (%) 94,2% 93,3% 96,7% 97,9% 96,6% 

Investeringar 0 0 0 0 0 

 

Bolag: Västerås Stadshus AB (Koncern)   

(mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Nettoomsättning 3811 3903 4214 4152 3968 

Resultat före avskrivningar 1196 1229 1218 1353 1377 

Resultat efter avskrivningar 451 495 417 610 584 

Resultat efter finansiella poster 281 332 657 490 458 

Bokslutsdispositioner - - - - - 

Skatt på årets resultat -64 -83 27 -98 -91 

Årets resultat 217 249 684 391 366 

Balansomslutning 16018 16857 18211 19499 20511 

Eget kapital 5296 5490 6140 6577 6907 

Aktiekapital 20 20 20 95 95 

Räntebärande skulder 8833 9240 9705 10460 11031 
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Utdelning - - - - - 

Avkastning på totalt kapital (%) 2,80% 3,1% 5,3% 3,2% 3,0% 

Soliditet (%) 33,1% 32,6% 33,7% 33,7% 33,7% 

Investeringar 1495 1746 2180 2156 1981 

Medelantalet anställda 886 904 939 904 886 

 

▪ Enligt SCB:s definition: lön, pensionskostnader, sociala avgifter, exklusive 

skattefria traktamenten.  

* Siffrorna ska anges som årssnitt. 

Sjukfrånvaron ska avse både tillsvidare- och visstidsanställda. 

6.5. Uppföljning av ägardirektiv/förbundsordning 

Bolaget har arbetat löpande med att:  

 Lyfta frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

 Utöva uppsikt över dotterbolagen och informerat styrelse och 

kommunstyrelse. 

 Bolaget har genomfört en resultatutjämning inom koncernen samt 

arbetat med uppföljning av att dotterbolagen uppfyller sina ekonomiska 

åtaganden och mål i ägardirektiven. 

 Bolaget har även arbetat med ökad samordning när det gäller att se 

helheten i koncernen och fortsatt arbetet med förbättring av den 

ekonomiska planeringen och uppföljning under året. 

 Arbetet med ett utökat samarbete inom koncernen har skett inom 

ekonomiområdet, ytterligare utvecklingsmöjligheter finns, vilket bedöms 

kunna leda till kostnadsbesparing inom det administrativa området.  För 

att uppnå detta behöver en förflyttning ske från respektive bolag till ett 

helhetsperspektiv om effektiviseringspotentialen ska kunna utnyttjas fullt 

ut. 

6.6. Riskhantering och intern kontroll 

Bolaget har under året genomfört en riskanalys som har hanteras i styrelsen 

under november månad.   

 

De största riskerna som identifierades var:  

 

 Moderbolagets risk är att information från dotterbolagen inte kommer till 

styrelsen i tid eller inte alls och att uppsikten äventyras.  

 

Bolaget har bland annat hanterat den risken i ägardirektiven, via definitioner kring 

vad som är att betrakta som principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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Kunskapen har ökat men är fortfarande inte tillfredställande när det gäller 

framförhållningen för större ärenden som behöver lyftas vidare till ägaren 

(kommunfullmäktige). Västerås Stadshus AB har även begränsat 

investeringsnivåerna för Västerås Parkerings AB, Nya Västerås flygplats, Västerås 

Stads Strategiska Fastigheter AB och Västerås Marknads- och 

Näringslivsaktiebolag. Mälarenergi AB, Bostads AB Mimer har en låneram som 

beslutas årsvis dvs ingen begräsning på separat investeringar som övriga bolag 

har.  

Västerås Stadshus AB arbetar med löpande uppföljning av ägardirektiven, 

bolagsdagen är implementerad där bolagen i samband med budget och 

långtidsprognos får beskriva hur de ska uppnå sina ägardirektiv under året sker 

uppföljning via delår 1, 2 och i samband med årsbokslut.   

 

 De mindre bolagen är fortsatt sårbara när det gäller bolagsspecifik 

kompetens såsom juridik, transaktioner, strategier och ny lagstiftning. I 

dag arbetas inte aktivt utan reaktiv. Konsekvensen blir att verksamheten 

riskerar att fatta beslut på felaktiga grunder. 

 

Behov av samordning mellan bolagen och olika stabsfunktionerna inom staden. Se 

till att personal som arbetar med bolag har erfarenheten från att arbeta med 

bolag. Se över möjligheterna att skapa Shared Service Center (SSC), centraliserar 

de administrativa funktioner för ökad effektivering, förbättrad kompetens, ökad 

redundans och bättre service till bolagen.  

 

 Västerås Stadshus AB är fortsatt personberoende i nuvarande utformning. 

 

Åtgärd utökning av personal med rätt kompetens. Rekrytering har genomförts 

under året.  

 

 Koncernen är även utsatt för finansiell risk. Västerås Stads finansavdelning 

hanterar idag koncernens finansieringsrisk och ränterisk genom ett nära 

samarbete med moderbolaget och bolagen. Västerås Stads 

finansavdelning har en stor inverkan på Västerås Stadshus koncernen när 

det gäller att erhålla likviditet och till rätt pris. Västerås Stadshus AB är 

beroende av att Västerås Stads finansavdelning säkerställer bästa möjliga 

kompetens för att hantera kapitalmarknadssidan 

 

Stadshus AB har en löpande kontakt med Västerås stads finansavdelning  

Finansavdelning styrs av en koncernövergripande finanspolicy. 
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6.7. Synpunktshantering 

Synpunktshanteringen i Västerås Stadshus AB hanteras av Västerås stad och 
besvaras som regler av koncerncontrollern. Inga synpunkter har inkommit under 
år gällande Västerås stadshus AB såvitt koncerncontrollern vet.  
 

7. Revision 
Bolagets lagstadgade revision genomfördes av Ernst & Young AB. Under Mars har 

bolaget haft slutrevisionsmöte som genomförts tillsammans med revisorer och 

lekmannarevisorer. 

 

Ett möte har hållits med lekmannarevisorerna, den auktoriserade revisorn, VD, 

styrelsens ordförande. 

 

Per Modin, Ernst & Young är utsedd att revidera bolagets räkenskaper. 

Lekmannarevisorer är Åke Johansson (C) och Asta Matikainen Lecklin (M). 
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