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Styrelsen och verkst llande direkt ren f r Leksand Vatten AB avger f ljande �rsredovisning f r
r kenskaps�ret 2021.

F rvaltningsber ttelse
VD har ordet
F r 2021 r resultatet i Leksand Vatten totalt 1,5 mkr l gre n budget. Investeringar har gjorts f r 61,08
mkr, 93% av budgeten f r 2021. En stor del av ny- och reinvesteringsbudgeten har anv nts f r
verf ringsledning T llberg-Leksand.
L pande reinvesteringar av n t och verk har gjorts f r 6,49 mkr vilket motsvarar 67% av budgeten f r
2021. Under de senare �ren har vi successivt renoverat n tet men vi har fortsatt behov av att investera f r
att n� god uth�llighet. F r 2022 har vi en total investeringsbudget p� 84,90 mkr varav 11,35 mkr f r
l pande reinvesteringar. Under �ret har projektavdelningen st rkts med resurser och kompetens vilket har
gett b ttre m jligheter att genomf ra projekt j mf rt med f reg�ende �r.
Inf r 2022 beslutades att h ja brukningsavgifterna med 5% och anl ggningsavgifterna med 10%.
Avfallstaxan beslutades h jas med 5% f r 2021. Avfallstaxan tar h jd f r att kommunerna vertar
ansvaret f r returpapper fr�n 1 januari 2022.
H�llbar ekonomi r ett av de m�l som �terfinns i Dala Vatten och Avfalls verksamhetsplan tillsammans
med m�l f r h�llbar milj , leveranss kerhet, kommunikation och social h�llbarhet. Verksamhetsplanen
som r beslutad f r 2022 - 2025 r en naturlig forts ttning p� verksamhetsplanen 2021 och vi forts tter
att arbeta med m�len i gardirektivet. V�ra tre strategiska fokusomr�den f r verksamheten 2022 - 2025 r
Ett DVA, Ordning och Reda, samt Digitalisering.

Anna Schmidt Alml f, VD
Leksand Vatten AB

Information om verksamheten

Leksand Vatten AB b rjade sin verksamhet i nuvarande form �r 1997.
Bolaget r huvudman f r den allm nna VA-anl ggningen och har d rut ver ocks� ansvaret f r driften av
avfallshanteringen inom Leksand kommun.
Leksand Vatten AB har som uppgift att ga, f rvalta och utveckla de allm nna VA-anl ggningarna samt i
samverkan med kommunen utveckla avfallshanteringen.
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Aff rsomr de VA
Leksand Vatten AB ansvarar f r kommunens VA-verksamhet p� uppdrag av Leksands kommun.
VA-verksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB.
vergripande VA
Kommunfullm ktige beslutade att h ja brukningsavgiften i VA-taxan f r �r 2021 med 5%.
Anl ggningsavgiften h jdes med 10%. rets investeringsvolym slutade p� 60,9 mkr. Det projekt som tog
de st rsta resurserna var den nya verf ringsledningen mellan T llberg och Leksand.
Avloppsreningsverken
F rstag�ngsbesiktningar av Djura ARV och Leksand ARV har genomf rts under �ret utan st rre
avvikelser. Sjugare ARV lades i maj ner och kopplades p� T llbergs ARV, f r att vid nedl ggning av
T llbergs ARV (som planeras ske v 8, 2022) verf ras till Leksand ARV.
Vattenverk
Arbetet med vattenskyddsomr�det vid Gottnorstj rn har p�g�tt ven under 2021 och f rhoppningen r att
det ska kunna fastst llas av L nsstyrelsen under 2022.
Arbetet med att rusta Sundets vattenverk, f r att s kra vattenf rs rjningen norrut n r ledningen till
T llberg tas i drift har fortsatt under 2021.
En sittande tillsyn f r vattenproduktionen genomf rdes av milj kontoret i slutet av �ret utan st rre
avvikelser.
Ledningsn t VA
Under �ret fortsatte arbetet med ledningsf rnyelse och planering f r ytterligare ledningsf rnyelse. Totalt
investerades 3,3 mkr i det befintliga ledningsn tet.
Ledningsn tet i kommunen r i vissa delar av d�lig kvalitet. St rre och mindre l ckor i s�v l vatten- som
spillvattensystemen har f rekommit under verksamhets�ret.

Resultat efter finansiella poster, VA, tkr
Int kter
Anl ggningsavgifter
vriga int kter
Summa int kter
Kostnader
Resultat f re avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

2021
42 070
1 547
894
44 511
-31 549
12 962
-12 543
419
-3 194

2020
40 750
1 400
793
42 943
-32 279
10 664
-11 021
-357
-3 010

-2 775

- 3 367
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Aff rsomr de avfall
Leksand Vatten AB ansvarar f r avfallsverksamheten i Leksand, p� uppdrag av Leksands kommun.
Sk tseln av kommunens �tervinningscentral sker i egen regi medan insamling och behandling av avfall
sker via entrepren rer och externa behandlingsanl ggningar. Avfallsverksamheten drivs och
administreras av Dala Vatten och Avfall AB.
vergripande Avfall
Kommunfullm ktige beslutade om h jning av avfallstaxa med 5% och of r ndrad slamtaxa f r 2021.
Upphandlingar/entreprenader
Pappersp�sen f r det komposterbara hush�llsavfallet forts tter att fungera bra och m ngden
komposterbart hush�llsavfall r i stort sett of r ndrad fr�n f reg�ende �r. Insamling och behandling av
slam fr�n enskilda avloppsanl ggningar fungerar bra. Nytt avtal kring metall, d ck p� f lg, bilbatterier r
tecknat fr�n 2021-01-01 med den tidigare entrepren ren Stena Recycling AB som l mnat b st anbud.
Anl ggningar
Tillst�ndspliktig anl ggning r Lindbodarnas avfallsanl ggning. Sk tsel av den nedlagda deponin sker
genom vattenprovtagningar i enlighet med uppr ttat kontrollprogram. Inga anm rkningar finns p� utf rda
prover.
Investeringar
Inga investeringar har skett p� �tervinningscentralen Limhagen.
Inga investeringar har skett vid omlastning vermo:
Inget investerat belopp under �ret, i vrigt endast l pande reparation och underh�ll av anl ggningarna.
Utredning om ny omlastningsplats i Leksand p�g�r.

Resultat efter finansiella poster, avfall, tkr
Int kter
vriga int kter
Summa int kter
Kostnader
Resultat f re avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

2021
24 672
0
24 672
-25 274
-602
-1 328
-1 930
-247

2020
21 716
0
21 716
-24 382
-2 666
-1 287
-3 953
-264

-2 177

-4 217
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F retaget har sitt s te i Leksand.

V sentliga h ndelser efter r kenskaps rets slut

Bolagets VD Anna Schmidt Alml f tilltr dde sin tj nst i september 2020 och har meddelat att hon slutar
som VD i mars 2022. Arbetet med att utse en eftertr dare p�g�r.

garf rh llanden

Leksand Vatten AB gs till 100% av Leksand kommun. Aktiekapitalet uppg�r till 4 mkr.

Fler rs versikt (Tkr)

Nettooms ttning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
L�ngfristiga skulder
Skuldr nta (%)
Skulds ttningsgrad (ggr)

F r ndring av eget kapital
Belopp vid �rets ing�ng
Disposition enligt beslut
av �rets �rsst mma:
rets resultat
Belopp vid rets utg ng

2021
68 289
-4 952
460 821
7,3
26,4
285 350
1,0
13

Aktiekapital

4 000 000

4 000 000

2020
63 866
-7 584
420 477
8,9
73,9
318 375
1,1
10

2019
63 104
-4 255
405 178
11,2
97,9
296 575
1,0
8

2018
61 089
809
372 095
12,5
128,9
274 750
0,9
7

2017
57 941
-1 863
294 242
15,6
75,6
201 300
1,1
6

Balanserat
resultat

rets
resultat

569

17 850 119

569

-569
540
540

0
540
17 850 659

13 849 550

13 850 119

Totalt

F rslag till vinstdisposition

Styrelsen f resl�r att till f rfogande st�ende vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
�rets vinst
disponeras s� att
i ny r kning verf res

13 850 119
540
13 850 659
13 850 659
13 850 659

F retagets resultat och st llning i vrigt framg�r av efterf ljande resultat- och balansr kning med noter.
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Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

68 289 053
894 154
69 183 207

63 865 577
793 192
64 658 769

-43 762 596
-13 074 672
13 659
-13 459 101
-412 381
-70 695 091
-1 511 884

-44 678 945
-11 994 321
12 542
-12 013 590
-294 539
-68 968 853
-4 310 084

97 086
-3 537 163
-3 440 077
-4 951 961

96 926
-3 370 485
-3 273 559
-7 583 643

Bokslutsdispositioner
Resultat f re skatt

4 957 000
5 039

7 588 526
4 883

Skatt p� �rets resultat
rets resultat

-4 499
540

-4 314
569

Nettooms ttning
vriga r relseint kter
R relsens kostnader
R�varor och f rn denheter
vriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anl ggningstillg�ngar
vriga r relsekostnader

2

R relseresultat
Resultat fr n finansiella poster
vriga r nteint kter och liknande resultatposter
R ntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

3
4
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Not

2021-12-31

2020-12-31

5
6
7
8

112 685 120
84 126 087
142 070 727
2 283 190

113 736 640
88 933 382
134 650 316
2 572 915

9

80 029 289
421 194 413

34 094 057
373 987 310

10

1 000 000

170 000

11

1 300 000
2 300 000
423 494 413

1 300 000
1 470 000
375 457 310

1 023 724
1 023 724

1 164 049
1 164 049

4 648 610
2 506 999
555 521
7 711 130

3 703 002
1 174 981
163 062
5 041 045

28 592 074
37 326 928

38 814 508
45 019 602

460 821 341

420 476 912

TILLG NGAR
Anl ggningstillg ngar
Materiella anl ggningstillg ngar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anl ggningar
Vatten- och avloppsledningar
Inventarier, verktyg och installationer
P�g�ende nyanl ggningar och f rskott avseende
materiella anl ggningstillg�ngar
Finansiella anl ggningstillg ngar
Andelar i intressef retag och gemensamt styrda f retag
Fordringar hos intressef retag och gemensamt styrda
f retag
Summa anl ggningstillg ngar
Oms ttningstillg ngar
Varulager m m
R�varor och f rn denheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
vriga kortfristiga fordringar
F rutbetalda kostnader och upplupna int kter
Kassa och bank
Summa oms ttningstillg ngar

SUMMA TILLG NGAR
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Not

2021-12-31

2020-12-31

4 000 000
4 000 000

4 000 000
4 000 000

Summa eget kapital

13 850 119
540
13 850 659
17 850 659

13 849 550
569
13 850 119
17 850 119

Obeskattade reserver

19 963 000

24 920 000

285 350 000
285 350 000

318 375 000
318 375 000

82 125 000
8 357 275
8 813
47 166 594
137 657 682

8 200 000
6 450 939
7 586
44 673 268
59 331 793

460 821 341

420 476 912

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller f rlust
rets resultat

L ngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa l ngfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverant rsskulder
Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader och f rutbetalda int kter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12
13

13
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Noter
Not 1 Redovisnings- och v rderingsprinciper
Allm nna upplysningar

rsredovisningen r uppr ttad i enlighet med �rsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 rsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna r of r ndrade j mf rt med f reg�ende �r.

Int ktsredovisning

Int kter har tagits upp till verkligt v rde av vad som erh�llits eller kommer att erh�llas och redovisas i
den omfattning det r sannolikt att de ekonomiska f rdelarna kommer att tillgodog ras bolaget och
int kterna kan ber knas p� ett tillf rlitligt s tt.
Varor
F rs ljning av varor redovisas n r v sentliga risker och f rdelar verg�r fr�n s ljare till k pare i enlighet
med f rs ljningsvillkoren. F rs ljningen redovisas efter avdrag f r moms och rabatter.
Tj nster
F rs ljning av tj nster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med f rs ljningsvillkoren.
F rs ljning redovisas netto efter moms.
Int kter avseende anl ggningsavgifter f r vatten och avlopp periodiseras p� 50 �r. Periodiseringen
f rdelas enligt nedanst�ende
r1
r 2-50

10% int ktsf rs f r administrativa kostnader
90% int ktsf rs under resterande 49 �r, d v s 1,84% per �r

Hyror
Hyresint kter redovisas i den period uthyrningen avser.
Andra typer av int kter
R nteint kter redovisas i enlighet med effektivr ntemetoden.
Inkomstskatter
Aktuella skatter v rderas utifr�n de skattesatser och skatteregler som g ller p� balansdagen. Uppskjutna
skatter v rderas utifr�n de skattesatser och skatteregler som r beslutade f re balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattem ssiga avdrag
redovisas i den utstr ckning det r sannolikt att avdraget kan avr knas mot verskott vid framtida
beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast n r det finns en legal r tt till kvittning. Aktuell skatt,
liksom f r ndring i uppskjuten skatt, redovisas i resultatr kningen om inte skatten n h nf rlig till en
h ndelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas
direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. P� grund av sambandet mellan redovisning och
beskattning s rredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som r h nf rlig till obeskattade reserver.
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Anl ggningstillg ngar

Immateriella och materiella anl ggningstillg�ngar redovisas till anskaffningsv rde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Materiella anl ggningstillg�ngar skrivs av systematiskt ver tillg�ngens bed mda nyttjandeperiod. N r
tillg�ngarnas avskrivningsbara belopp fastst lls, beaktas i f rekommande fall tillg�ngens restv rde.
Bolagets mark har obegr nsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linj r avskrivningsmetod anv nds f r
vriga typer av materiella tillg�ngar.
F ljande avskrivningsprocent till mpas:
Mark

-

Markanl ggning

50 �r

Byggnad
Stomme
Tak, f nster, yttre och inre fasad
Installation, el, r r, ventilation

70 �r
50 �r
30 �r

Ledningsn t
Spillvattenledning
Dagvattenledning
Dricksvattenledning

50 �r
50 �r
50 �r

Maskiner och andra tekniska anl ggningar

5-20 �r

Inventarier, verktyg och installationer

5-20 �r

Inga l�neutgifter aktiveras.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillg ngar

N r det finns en indikation p� att en tillg�ngs v rde minskat, g rs en pr vning av nedskrivningsbehov.
Har tillg�ngen ett �tervinningsv rde som r l gre n det redovisade v rdet, skrivs den ner till
�tervinningsv rdet. Vid bed mning av nedskrivningsbehov grupperas tillg�ngarna p� de l gsta niv�er d r
det finns separata identifierbara kassafl den (kassagenererande enheter). F r tillg�ngar, andra n
goodwill, som tidigare skrivits ner g rs per varje balansdag en pr vning av om �terf ring b r g ras. I
resultatr kningen redovisas nedskrivningar och �terf ringar av nedskrivningar i den funktion d r
tillg�ngen nyttjas.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal d r f retaget r leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett
om avtalen r finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linj rt ver
leasingperioden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansr kningen inkluderar v rdepapper, kundfordringar och
vriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverant rsskulder, och l�neskulder. Instrumenten redovisas i
balansr kningen n r bolaget blir part i instrumentets avtalsm ssiga villkor. Finansiella tillg�ngar tas bort
fr�n balansr kningen n r r tten att erh�lla kassafl den fr�n instrumentet har l pt ut eller verf rts och
koncernen har verf rt i stort sett alla risker och f rm�ner som r f rknippade med gander tten.
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Finansiella skulder tas bort fr�n balansr kningen n r f rpliktelserna har reglerats eller p� annat s tt
upph rt.
Kundfordringar och vriga fordringar
Fordringar redovisas som oms ttningstillg�ngar med undantag f r poster med f rfallodag mer n 12
m�nader efter balansdagen, vilka klassificeras som anl ggningstillg�ngar. Fordringar tas upp till det
belopp som f rv ntas bli inbetalt efter avdrag f r individuellt bed mda os kra fordringar. Fordringar som
r r ntefria eller som l per med r nta som avviker fr�n marknadsr ntan och har en l ptid verstigande 12
m�nader redovisas till ett diskonterat nuv rde och tidsv rdef r ndringen redovisas som r nteint kt i
resultatr kningen.
L�neskulder och leverant rsskulder
L�neskulder och leverant rsskulder redovisas initialt till anskaffningsv rde efter avdrag f r
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet fr�n det belopp som ska �terbetalas vid
f rfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som r ntekostnad ver l�nets l ptid med hj lp av
instrumentets effektivr nta. H rigenom verensst mmer vid f rfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska �terbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillg�ng och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansr kningen
endast d� legal kvittningsr tt f religger samt d� en reglering med ett nettobelopp avses ske eller d� en
samtida avyttring av tillg�ngen och reglering av skulden avses ske.

Varulager

Varulagret v rderas enligt inkomstskattelagens best mmelser till det l gsta av 97 procent av
anskaffningsv rdet och nettof rs ljningsv rdet. Anskaffningsv rdet fastst lls med anv ndning av f rst
in, f rst ut-metoden (FIFU).

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med �rsredovisningslagens indelning.

Avs ttningar

F retaget g r en avs ttning n r det finns en legal eller informell f rpliktelse och en tillf rlitlig
uppskattning av beloppet kan g ras. F retaget nuv rdesber knar f rpliktelser som v ntas regleras efter
mer n tolv m�nader. Den kning av avs ttningen som beror p� att tid f rflyter redovisas som
r ntekostnad.

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansr kningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som r h nf rlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner

F r ndringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultatr kningen.

Rapportering f r verksamhetsgrenar och geografiska marknader

Leksand Vatten AB ansvarar f r VA-verksamheten i Leksand, p� uppdrag av Leksands kommun.
VA-verksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB.
Leksand Vatten AB ansvarar f r avfallsverksamheten i Leksand, p� uppdrag av Leksands kommun.
Sk tseln av kommunens �tervinningscentral sker i egen regi medan insamling och behandling av avfall
sker via entrepren rer och externa behandlingsanl ggningar. Avfallsverksamheten drivs och
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administreras av Dala Vatten och Avfall AB.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettooms ttning
R relsens huvudint kter, fakturerade kostnader, sidoint kter samt int ktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella int kter och kostnader men f re bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
F retagets samlade tillg�ngar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag f r uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Kassalikviditet (%)
Oms ttningstillg�ngar exklusive lager och p�g�ende arbeten i procent av kortfristiga skulder.
Skuldr nta (%)
Finansiella kostnader i procent av l�ngfristiga skulder.
Skulds ttningsgrad (ggr)
Avs ttningar och skulder inklusive uppskjuten skatteskuld dividerat med justerat eget kapital (ggr) (eget
kapital och obeskattade reserver med avdrag f r uppskjuten skatt).

Not 2 Anst llda och personalkostnader

Bolaget har inte haft n�gra anst llda och n�gra l ner har ej utbetalats.

Not 3

vriga r nteint kter och liknande resultatposter

vriga r nteint kter

Not 4 R ntekostnader och liknande resultatposter
vriga r ntekostnader

2021

2020

97 086
97 086

96 926
96 926

2021

2020

3 537 163
3 537 163

3 370 485
3 370 485
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2021-12-31

2020-12-31

Ing�ende anskaffningsv rden
Ink p
Omf rt till p�g�ende projekt
Omf rt fr�n p�g�ende projekt
Utg ende ackumulerade anskaffningsv rden

138 419 634
23 770 961
-22 424 109
588 157
140 354 643

65 711 244
8 042 789
-3 285 353
67 950 954
138 419 634

Ing�ende avskrivningar
rets avskrivningar
Utg ende ackumulerade avskrivningar

-24 682 994
-2 986 529
-27 669 523

-22 973 850
-1 709 144
-24 682 994

Utg ende redovisat v rde

112 685 120

113 736 640

2021-12-31

2020-12-31

Ing�ende anskaffningsv rden
Ink p
Omf rt till p�g�ende projekt
Omf rt fr�n p�g�ende projekt
Utg ende ackumulerade anskaffningsv rden

130 574 159
2 537 994
-1 088 069
626 203
132 650 287

95 815 387
3 559 531
-523 920
31 723 161
130 574 159

Ing�ende avskrivningar
rets avskrivningar
Utg ende ackumulerade avskrivningar

-41 640 776
-6 883 424
-48 524 200

-36 382 974
-5 257 802
-41 640 776

84 126 087

88 933 383

2021-12-31

2020-12-31

Ing�ende anskaffningsv rden
Ink p
F rs ljningar/utrangeringar
Omf rt till p�g�ende projekt
Omf rt fr�n p�g�ende projekt
Utg ende ackumulerade anskaffningsv rden

192 706 404
34 769 631
-598 027
-33 816 056
10 178 641
203 240 593

147 370 964
29 137 422
-427 135
-22 022 784
38 647 937
192 706 404

Ing�ende avskrivningar
F rs ljningar/utrangeringar
rets avskrivningar
Utg ende ackumulerade avskrivningar

-58 056 089
185 646
-3 299 424
-61 169 867

-53 475 564
132 596
-4 713 121
-58 056 089

Utg ende redovisat v rde

142 070 726

134 650 315

Not 6 Maskiner och andra tekniska anl ggningar

Utg ende redovisat v rde
Not 7 Vatten och avloppsledningar

Leksand Vatten AB
Org.nr 556536-6928

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
Ing�ende anskaffningsv rden
Utg ende ackumulerade anskaffningsv rden
Ing�ende avskrivningar
rets avskrivningar
Utg ende ackumulerade avskrivningar

Utg ende redovisat v rde

13 (14)

2021-12-31

2020-12-31

7 265 707
7 265 707

7 265 707
7 265 707

-4 692 792
-289 725
-4 982 517

-4 359 270
-333 522
-4 692 792

2 283 190

2 572 915

Not 9 P g ende nyanl ggning och f rskott avseende materiella anl ggningar
2021-12-31

2020-12-31

34 094 057
57 328 234
-11 393 002
80 029 289

146 584 053
25 832 056
-138 322 052
34 094 057

2021-12-31

2020-12-31

Ing�ende anskaffningsv rden
Ink p
Utg ende ackumulerade anskaffningsv rden

170 000
830 000
1 000 000

170 000

Utg ende redovisat v rde

1 000 000

170 000

2021-12-31

2020-12-31

Ing�ende anskaffningsv rden
Utg ende ackumulerade anskaffningsv rden

1 300 000
1 300 000

1 300 000
1 300 000

Utg ende redovisat v rde

1 300 000

1 300 000

2021-12-31

2020-12-31

0
0

29 400 000
29 400 000

Ing�ende nedlagda kostnader
Under �ret nedlagda kostnader
Under �ret genomf rda omf rdelningar

Not 10 Andelar i intressef retag

Not 11 Fordringar hos intressef retag

Not 12 L ngfristiga skulder
Skulder som ska betalas senare n fem r efter
balansdagen

170 000

Leksand Vatten AB
Org.nr 556536-6928
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Not 13 Skulder som avser flera poster

F retagets bankl�n om 367.475.000 kronor redovisas under f ljande poster i balansr kningen.

L ngfristiga skulder
vriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
vriga skulder till kreditinstitut

2021-12-31

2020-12-31

285 350 000
285 350 000

318 375 000
318 375 000

82 125 000
82 125 000

8 200 000
8 200 000

Resultat- och balansr kningen kommer att f rel ggas p� �rsst mma f r fastst llelse.
Leksand

Per Spik
Ordf rande

Elisabet Ingels

Mats Oscarsson

Mats Pettersson

Sara Shahryari

Anna Schmidt Alml f
Verkst llande direkt r

Min revisionsber ttelse har l mnats

Emil Forsling
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