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Resultaträkning, mnkr
Not 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1 269 243

Verksamhetens kostnader 1 -194 -182

Av- och nedskrivningar -65 -52

Verksamhetens nettointäkt 10 9

Verksamhetens resultat 10 9

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader 1 -9 -9

Finansnetto -9 -9

Resultat efter finansiella poster 1 0

Resultatavsättning 2 -1 0

Årets resultat 2 0 0

Balansräkning, mnkr
Not 2020 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 2 304 2 025

Finansiella anläggningstillgångar 68 68

Summa anläggningstillgångar 2 372 2 093

Omsättningstillgångar 117 138

Summa omsättningstillgångar 117 138

Summa tillgångar 2 489 2 231

Skulder

Långfristiga skulder

Investeringsfond VA-verket 3 199 200

Förutbetalda anläggningsavgifter VA 358 338

Summa långfristiga skulder 557 538

Kortfristiga skulder

Skuld till abonnentkollektivet 2 13 14

Skuld till stadskassan 1 880 1 608

Övriga kortfristiga skulder 39 71

Summa kortfristiga skulder 1 932 1 693

Summa skulder 2 489 2 231

Särredovisning av VA-verksamhet
Kassaflödesanalys, mnkr

Not 2020 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 0 0

Återföring av av- och nedskrivningar 65 52

Justering för ej likviditetspåverkande poster -2 1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 63 53

Förändring av rörelsekapital och investeringsfond

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar 21 -11

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder -33 12

Ökning (+) / minskning (-) av investeringsfond 1 -2

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital och investeringsfond -11 -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 52 52

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -354 -408

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 30 61

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -324 -347

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -272 -295

Finansieringsverksamheten - -

Årets kassaflöde -272 -295

Redovisningsprinciper för VA-verksamheten
Helsingborg har sedan 1980-talet särredovisat VA-verksamheten. Överskott/

underskott har tidigare löpande tillförts det egna kapitalet för VA-verksam-

heten. Utgående eget kapital har i samband med bokslutet 2008 förts om och 

redovisas som en långfristig skuld (investeringsfond). Sedan 2009 redovisas 

överskott som en skuld till abonnentkollektivet. Uppkommer däremot under-

skott räknas det i första hand av mot skulden till abonnentkollektivet. Är skul-

den inte tillräcklig för att täcka underskottet så redovisas resterande del som 

ett negativt resultat för VA-verket. Överskott/underskott ska enligt VA-lagen 

regleras mot abonnentkollektivet inom en treårsperiod.

1. Interna intäkter och kostnader, mnkr
2020 2019

Dagvattenintäkt från Helsingborgs stad 

(väghållning) 4 4

Kostnad för koncessionsavgifter till 

gatuverksamheten -1 -1

Kostnad för andel av central administration 1) -2 -2

Räntekostnad 2) -9 -9

1) I kostnad för andel av central administration ingår både kostnader som  

fördelats enligt schablon utifrån procentuellt påslag på lönesumma och 

avräkning efter direkt ianspråktagande av gemensamma tjänster.
2) Räntekostnaden baseras på räntan för svenska statsobligationer med  

fem års löptid med tillägg för en procent. 

2. Resultatutredning, mnkr
2020 2019

Ingående redovisat värde skuld till abonnent-

kollektivet 14 14

Resultatavsättning -1 0

Årets resultat 0 0

Summa skuld till abonnentkollektivet 13 14

VA-verksamheten är prissättningsreglerad och föremål för självkostnadsprin-

cipen. Eventuella överskott i verksamheten skuldförs därför mot abonnentkol-

lektivet, för att sedan sänka avgiftsuttaget de närmaste tre åren alternativt 

användas för nyinvesteringar inom ramen för en tioårsperiod. På motsvarande 

sätt avräknas underskott mot abonnentkollektivet och om abonnentskulden 

inte är tillräcklig för att täcka underskottet, så redovisas resterande del som 

ett negativt resultat för VA-verksamheten. 

3. Investeringsfond
Investeringsfonden avser huvudledning från Örbyfältet till staden samt delar av 

nya vattentornet. Fonden kommer att lösas upp i takt med avskrivningarna på 

huvudledningen och successivt tillföras VA-verksamheten som intäkter. 

4. Övriga upplysningar
Den löpande VA-verksamheten sköts av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 

AB (NSVA), en organisation som ägs tillsammans av Helsingborgs stad, Bjuvs 

kommun, Båstads kommun, Landskrona stad, Svalövs kommun, Åstorps kom-

mun och Perstorps kommun. Fr o m år 2021 ingår Örkelljunga kommun.
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