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Ålands Vatten Ab

AKTIEFAKTA 
Ägare Antal aktier Röstetal, %

Mariehamns stad 4 222 37,50

Ålands Landskaps- 
styrelse 3 117 27,69

Jomala kommun 1 261 11,20

Finströms kommun 909 8,07

Lemlands kommun 546 4,85

Hammarlands kommun 516 4,58

Eckerö kommun 361 3,21

Geta kommun 193 1,72

Lumparlands kommun 133 1,18

11 258

Aktiekapital 1 913 860,00 euro

Aktiens nominella 
värde 170,00 euro/st

STYRELSEN 2021
Camilla Gunell, ordförande 2020– 
ersättare Ulf Simolin 

Lene-Maj Johansson, vice ordförande  2018– 
ersättare Ingvar Björling

Bo-Yngve Karlsson 2020– 
ersättare Wille Valve

Rauli Lehtinen   2020– 
ersättare Patricia Linden

Conny Rosenberg 2013-17, 2021-
ersättare Tomas Mörn

Conny Nylund 2019- 
ersättare Nina Lindfors

Jan-Anders Öström 2000-01, 04-05, 
ersättare Johan Holmqvist 07-08, 2020-

REVISORER
Erika Sjölund 2013–
Sixten Söderström 2014–

PERSONAL
Christian Nordas, vd
Andreas Nyberg, planeringsingenjör 
Louise Karlsson, kontorschef
Thomas Eriksson, driftschef 
Dan Sandqvist, driftstekniker 
Ove Östergård, driftstekniker
Tom Törnqvist, serviceman, montör
Ann Nedergård, projektansvarig vattenvårdare
David Ståhlman, projektansvarig VA-plan
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Verkställande direktörens översikt 2021

V ERKSAMHETSÅRET 2021 präglades av den 
fortsatta pandemin. En del av investeringarna 
fick fortsättningsvis skjutas framåt i tiden. 

Underhåll av maskiner och anläggningar genomfördes 
i en större omfattning än ett normalår för att säkra 
upp det som av försiktighet flyttades fram under år 
2020. Högt på agendan låg även i år prioriteringen  
att säkra upp personalresurserna för att trygga  
verksamheten.

DISTANSARBETET HAR fortsatt att utvecklats inom 
de arbetsområden där det varit möjligt att bedriva 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 

VATTENFÖRBRUKNINGEN FORTSATTE att öka under 
året. Förändringen är jämt fördelad över leverans-
området. Den totala vattenförsäljningen uppgick till  
2 248 956 m3, En ökning med 4,7 procent jämfört med 
år 2020. Det omätta vattnets andel ökade också något 
under året och uppgick till sammanlagt 21,5 procent.

DRICKSVATTNETS INNEHÅLL av organiskt material 
efter rening, det s.k. COD-värdet har som medeltal för 
året uppmätts till 1,98 mg/l vilket är mycket bra men 
det finns indikationer på en negativ trend.

VATTENPRISET FÖR år 2021 höjdes med 2 procent 
framför allt för bibehålla de ekonomiska förutsätt-
ningar att genomföra viktiga projekt de närmaste åren.

DET EKONOMISKA UTFALLET för år 2021 är posi-
tivt och är bättre än budget. Omsättningen var högre 
än budget och intäkterna från den högre vattenför-
säljningen har till betydande del använts till utökade 
renoveringar och ombyggnader.

I SLUTET AV år 2021 ökade energikostnaderna och 
kostnaden steg med sammanlagt 52 procent jämfört 
med budgeten. I årets investeringar ingår även sats-
ningar som sänkt driftskostnaderna, bland annat  
har kostnaderna för uppvärmning av vattenverks-
byggnaden minskat med drygt 10 000 euro.   

UNDER 2021 genomfördes investeringar till en kost-
nad av sammanlagt 355 516 euro. En ny vattenledning 
med uppgift att stärka vattenförsörjningen på norra 
Åland byggdes genom Markusbölefjärden, kostnaden 
uppgick till 200 000 euro Vid vattenverket byggdes det 
också ut en solcellsanläggning och ett värmesystem 
för uppvärmning av vattenverket. Det nya värme-
systemet återvinner värmen ur råvattnet. Därutöver 
påbörjades utbyggnaden av en ny huvudvattenledning 
i Geta kommun.

I SLUTET AV år 2021 startade även ett uppdrag med 
uppgift att ta fram olika alternativ för den framtida 
vattenförsörjningen på Åland.    

ETT STORT TACK till personalen, och alla övriga 
som på olika sätt bidragit till 2021 års framgångsrika 
arbete inom vattenförsörjningen.    

Christian Nordas,  
Verkställande direktör
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Verksamhetsberättelse för år 2021
Undertecknade vid Ålands Vatten Ab:s ordinarie 
 bolagsstämma den 20 maj 2021 vald styrelse får 
härmed avgiva följande berättelse för verksamhets- 
året 2021.

BASUPPGIFTER
Den avslutade perioden var bolagets 52 verksam-

hetsår. Ålands Vatten Ab äger vattenverk, vattentorn, 
lågreservoarer, tryckhöjningsstationer, pumpstationer, 
regleringsdammar och huvudvattenledningar. Bola-
get renar och distribuerar vatten till ca 76 procent av 
Ålands befolkning.

Bolaget ägs av Mariehamns stad, Ålands land-
skapsregering, Jomala kommun, Finströms kommun, 
Hammarlands kommun, Lemlands kommun, Eckerö 
kommun, Lumparlands kommun och Geta kommun.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
VERKSAMHETSPERIODEN

Investeringar
Under året har 355 515,87 euro investerats. Av dessa 
medel är 199 594 euro investering i ny vattenledning 
genom Markusbölefjärden och fram till Pålsböle,  
109 479 euro pågående investeringar (värmesystem 
vattenverket, ledning i Geta och utredning ny  
vattentäkt), 24 790 euro för ny solcellsanläggning,  
16 582 euro IT anskaffningar, 5.071 euro för garanti 
gällande ledningsbygge i Emkarby.

Vattenförbrukning 1980–2021, tusen m3/år
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Resultat
Bolaget redovisar under året en vinst på 53 578,35 

euro. Under året har bolaget gjort planavskrivningar 
på sammanlagt 530 135 euro.

Vattenpriset har varit 1,03 euro/m3 exkl. moms.

 Nyckeltal
2021 2020

Soliditet, % 45,28 43,47

Likviditet (quick ratio) 0,52 0,69

Vattenförsäljning
Under året har bolaget levererat 2 248 965 m3 vatten 

vilket är en ökning från föregående år med 4,7 %.
Fördelat mellan bolagets kunder är vattenförbruk-

ningen följande: Mariehamns stads andel av vat-
tenkonsumtionen är 44 %, Jomala kommuns 20 %, 
Finströms kommuns 11 %, Lemlands kommun 6,0 %, 
Hammarlands kommun 5,3 %, Eckerös kommuns 
4,4 %, Lumparlands kommuns 1,1 %, Geta kommuns 
1,1 % och Chipsfabrikens andel 7,1 %.

COD i renvatten 1980–2021, mg/l

Spillprocent  
2003–2021 
(2021: 21,5 %)
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RÅVATTEN, RENINGSPROCESS, 
VATTENKVALITET
Reningsprocessen i Dalkarby Vattenverk har fungerat 
mycket bra och det vatten som levererats har med god 
marginal klarat alla gränsvärden och hållit mycket 
hög kvalitet.

Omfattningen av forsknings- och 
utvecklingsverksamheten
Under det gångna året har inte någon forsknings-  
och utvecklingsverksamhet förekommit.

Den förväntade framtida utvecklingen
Under 2022 kommer bolagets verksamhet att fort-
sätta enligt nuvarande riktlinjer där målsättningen 
är att leverera ett högkvalitativt vatten till förmånligt 
pris. Under 2022 fortsätter arbetet med att långsiktigt 
säkra tillgången till reservvattentäkter och förbättra 
råvattnets kvalitét i befintliga vattentäkter. Det eko-
nomiska utfallet förväntas bli på samma nivå som  
år 2021.

Förslag till resultatdisposition 
De utdelningsbara medlen är, euro 1 336 273,11   

varav periodens resultat är, euro 53 578,35 

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets 
ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens 
utgång och testet av betalningsförmågan i ABL 13:2 § 
påverkar inte heller de utdelningsbara medlen. 

Styrelsen föreslår att ingen dividend utdelas

BOLAGETS AKTIER
Bolaget har 11 258 aktier. Vid bolagsstämman har 
varje aktieägare lika många röster som sitt behörigen 
registrerade röstetal, dock ej mer än 50 procent av det 
vid stämman representerade röstetalet.

UPPGIFTER OM BOLAGETS 
ORGANISATION, LEDNING OCH 
REVISORER

Styrelse
Camilla Gunell, ordförande
Lene-Maj Johansson, viceordförande
Bo-Yngve Karlsson, ledamot
Rauli Lehtinen, ledamot
Conny Nylund, ledamot
Conny Rosenberg, ledamot
Jan-Anders Öström, ledamot

Verkställande direktör
Christian Nordas

Revisorer
Erika Sjölund, GR
Sixten Söderström, GR
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Vattenskydd och hållbarhet 2021

För fyra år sedan gjorde vi det stora arbetet med att 
strategiskt titta på vad vi behöver göra både kortsik-
tigt och långsiktigt för att nå målet med en hållbar 
dricksvattenförsörjning för Åland. Det arbetet och  
den färdplan som togs fram har varit riktgivande 
sedan dess. Vi fortsätter arbeta enligt planen som har 
hjälpt oss se till att vi gör rätt saker och att vi rör oss  
i rätt riktning. 

Hållbar dricksvattenförsörjning
År 2021 har liksom året innan präglats av restriktio-
ner och nya arbetssätt. Speciellt för året var också att 
landskapsregeringen och EU jobbade med den kom-
mande programperioden för både vattenåtgärder och 
landsbygdsutveckling, två stora områden som Ålands 
Vatten har engagerat sig i genom både remissvar och 
framförande av förslag på annat vis. 

Konceptet ”hållbar vattenanvändning” är ett infor-
mationspaket med flera budskap som Svenskt Vatten 
och flera av deras medlemsorganisationer tagit fram. 
Konceptet omfattar tre nivåer som gör att fler kan ta 
ansvar för en hållbar vattenanvändning med hänsyn 
till klimatförändringar med torka och skyfall lika väl 

som nya nationella och globala krav. Ålands Vatten 
har följt arbetet eftersom konceptet är väl genomarbe-
tat och skulle kunna lämpa sig bra även för Åland. 

Ålands Vatten fortsätter att vara en aktiv deltagare i 
bärkraft och samarbetar på olika sätt med andra aktö-
rer inom vattenskydd, jordbruk och Östersjöfrågor. 

Konkreta åtgärder och uppströms arbete
Bolagets planer med en våtmarkslösning för närings-
reduktion på sträckan mellan Emkarbyvägen och vat-
tentäkten Långsjön tog under året några steg framåt 
genom att bolaget nu har tecknat arrendeavtal för 
skyddszoner och översvämningsyta med berörda 
markägare utmed dikessträckan. Arbetet med att upp-
föra våtmarkslösningen bjöds ut på entreprenad under 
sommaren men tyvärr fick vi vid den tidpunkten inte 
in några anbud så arbetet tas vidare under 2022. 

Minskad näringsbelastning från 
jordbruksmark (Leader projekt).  
Näringsförluster från jordbruksmark står för en majo-
ritet av näringsbelastningen på våra dricksvatten-

Under 2021 har arbetet med vattenskydd och hållbarhet fortsatt enligt bolagets färdplan för en hållbar  
dricksvattenförsörjning. En översikt av arbetet presenteras här. För mer information kontakta  
projektledare Ann Nedergård ann.nedergard@vatten.ax

Lantbruk och vattenskydd
FRAMTIDENS LANTBRUK BEHÖVER GÅ HAND I HAND MED VATTENSKYDDET

Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden.

Projektet är finansierat med Leader genom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020Vat tenpodden
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täkter enligt den utredning bolaget lät genomföra 
2018. För att minska den belastningen har vi arbetat 
med projektet ”Minskade näringsförluster från jord-
bruksmark” sedan 2019. Projektet skulle ha avslutats 
under våren 2021 men vi valde att ansöka om förläng-
ning för att få bättre förutsättningar att genomföra fler 
åtgärder och sedan avsluta projektet på ett bättre sätt. 

Under året genomförde vi flera webbaserade föreläs-
ningar, två vattenvandringar och en utbildning som 
hölls på Stalldalen samtidigt som den kunde följas 
digitalt. Vattenvandringarna var mycket uppskattade 
och webbinariet ”Hästen och Östersjön” som ordnades 
tillsammans med Östersjöfonden, Ålandstravet och 
hästsportföreningen var riktigt lyckad.  

Vattenpodden kompletterades med ett par intervjuer 
och informationsfoldern ”Din åtgärd spelar roll” togs 
fram samtidigt som sidan LANTBRUK och VATTEN-
SKYDD på vattenskydd.ax färdigställdes med innehåll 
som vattenpodden, webbinarier, verktyg för vatten-
skydd i lantbruket och projektaktiviteter. 

Projektet har varit lyckat på många sätt och fler lant-
brukare har anslutit till vårt nyhetsbrev och tagit del 
av de aktiviteter som ordnats. Flera lantbrukare har 
också uttryckt att de gärna fortsätter samarbeta med 
Ålands Vatten i denna form varför bolaget i slutet på 
året ansökte om nya projektmedel från landskapsre-
geringen och jordbruksfonden för landsbygdsutveck-
ling.  

På vattenskydd.ax under LANTBRUK OCH VATTEN-
SKYDD finns innehåll för den som vill LYSSNA, den 
som vill TITTA och den som vill LÄSA. VÄLKOMMEN!

Kranmärkt.ax
Kranmäkt - Åländskt vatten är ett sätt för åländska 
organisationer att ta ställning för miljön och vårt 
vatten. 

Vi är medaktörer i nätverket bärkraft och vi är förstås en kran- 
märkt organisation. Nätverket bärkraft är ett nätverk för åländska  
organisationer som arbetar för ett bärkraftigt och hållbart Åland.  
Kranmärkningen är en hållbarhetsmärkning framtagen av Svenskt  
Vatten för organisationer och evenemang som väljer kranvatten  
istället för flaskvatten.

Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning för verksamheter som  
väljer kranvatten istället för förpackat vatten.

Färskt, nyttigt, lokalproducerat och tillgängligt dygnet runt
– kranvatten, ett miljömedvetet och ekonomiskt val.

Mer information hittar du på kranmarkt.ax
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VA-tjänstlag
Behovet av en reviderad VA-lagstiftning är brett för-
ankrat och den fråga som prioriteras högst bland alla 
VA-åtgärdsbehov inom VA-samarbetet. VA-samarbetet 
lämnade under mars månad in en anhållan om VA-lag-
revidering till Ålands landskapsregering, vidare benämt 
ÅLR, med målsättning att en arbetsgrupp tillsätts som 
kan presentera ett nytt lagförslag innan utloppet av 
år 2021. I juni föredrogs ärendet för ÅLR första gången 
som beslutade att skicka anhållan på remiss till kom-
munerna fram till september. En andra föredragning 
planeras att hållas inom ÅLR i januari 2022. VA-samar-
betet väntar tålmodigt på ett politiskt beslut i ärendet 
och hoppas kunna delta aktivt i arbetet med en ny VA-
tjänstlag senast under år 2022. Många av VA-sektorns 
identifierade åtgärdsbehov är beroende av en lagrevi-
dering och VA-samarbetets utvecklingsarbete hämmas 
ju längre processen drar ut på tiden. Förverkligandet av 
en ny VA-tjänstlag är i slutändan en prioriteringsfråga 
för ÅLR som bestämmer takten. 

Cirkulär hantering av rötslam
Under året har Rötslamsrapporten publicerats och 
styrgruppen har tillsammans med Miljöbyrån  
undersökt hur rapportens slutsatser kan vidareut-
vecklas till ett samarbetsprojekt med jordbruks-
sektorn. Frågan har tagits vidare av Miljöbyrån som 
påbörjat en projektplan med målsättning att söka 
medel från nya landsbygdsutvecklingsprogrammet. 
En långsiktig hållbar hantering av rötslammet är  
en övergripande angelägenhet för hela landskapet 
med potential att sluta kretsloppet och minska kost-
naderna genom cirkulär hantering. 

VA-taxerapporter
VA-taxorna har hamnat i blickfånget i takt med ökad 
medvetenhet om kostnadstäckning för drift, finansie-
ring av förnyelse och utbyggnad av VA-anläggningar 
och deras investeringsbehov. I vår omvärld pekar flera 
faktorer på att VA-taxor kommer behöva höjas i en 
högre takt på grund av förnyelse av åldrande anlägg-
ningar, ökade krav på avloppsrening och klimatför-
ändringarna. Vi vet ännu inte vad en hållbar VA-tax-
eutveckling borde ligga på för Åland. I Sverige nämns 

en årlig höjning om fyra procent utöver inflationen för 
att klara framtida investeringsbehov. VA-samarbetet 
har konstaterat att det behövs en samlad nuläges-
bild över den kommunala VA-sektorns finansiering 
och hur den utvecklas. VA-samarbetet har inlett årlig 
undersökning av taxorna för kommunalt vatten och 
avlopp som sammanställs statistiskt. Taxerapporterna 
 beskriver den faktiska utvecklingen av VA-taxorna, 
förändringar av brukningsavgifter och anläggnings-
avgifter i enskilda kommuner och sammantaget för 
hela landskapet Åland. Rapporten redovisar på ett 
enkelt sätt vad en vanlig villaägare betalar årligen för 
kommunalt VA. År 2021 var en normalvillas årskost-
nad i medeltal  915 euro exkl. moms. En normalvilla 
utan kommunalt avlopp betalade på årsbasis i medel-
tal 349 euro exkl. moms för sitt dricksvatten. VA- 
taxehöjningarna för en normalvilla varierade från  
0,0 till 23,4 procent beroende på kommun. Taxeunder-
sökningen är ett led i arbetet att uppnå en ekonomiskt 
hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering. 
Med en nulägesbild över VA-taxors utveckling i kom-
bination med en kostnadsbild för framtida investe-
ringar kan en ekonomiskt hållbar VA-taxeutveckling 
presenteras. 

Framtida investeringsbehov
Utöver VA-taxornas utveckling finns ett behov av att 
utreda VA-sektorns framtida investeringsbehov såsom 
ny- eller utbyggnation av vattenreningsverk och 
avloppsreningsverk och dess verksamhetsområden. 
VA-samarbetet har påbörjat arbetet med att få en 
bättre lägesbild över Ålands framtida VA-investe-
ringsbehov. VA-samarbetets deltagare har en om-
sättning på strax över 7 miljoner euro. Nuvarande 
VA-investeringstakt är ca 2,5 miljoner euro per år. 
Omräknat i befolkningsmängd skulle Åland ha en 
årlig VA-investeringstakt på 7 miljoner euro vid 
jämförelse med Sverige. Ålands VA-investeringsbehov 
behöver ännu utredas mer i detalj, men den stora 
skillnanden mellan Åland och Sveriges investerings-
takt kan indikera på att det råder ett ackumulerat 
investeringsunderskott. Det ekonomiska resultatet för 
VA-samarbetets deltagare har sammanställts för år 
2019. VA-samarbetets deltagare hade en gemensam 

VA-samarbetet 2021 
VA-samarbetet består av Ålands Vatten Ab och tolv kommuner och har i uppgift att arbeta över- 
gripande och långsiktigt med Ålands VA-utvecklingsbehov. VA-samarbetet har år 2021 bland  
annat haft fokus på initiativ till ny VA-tjänstlag, fortsättningsprojekt inom rötslamashantering, 
framtagning av Ålands första VA-taxerapporter samt gemensam beställning av mätpunker till  
kommunala vattenledningssträckor. VA-samarbetets styrgrupp har sammanträtt sju gånger  
under året på distans.
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kostnadstäckning om 96 procent för sin VA-verksam-
het motsvarande ett minusresultat på 300 000 euro. 
De större VA-organisationerna uppnår kostnadstäck-
ning samtidigt som de mindre har svårast. En tydlig 
trend är att det är lättare att finansiera dricksvatten-
försörjningen än avloppsvattenhanteringen. En för- 
utsättning för investeringar är att en verksamhet kan 
generera ett överskott. VA-sektorns underfinansiering 
kan förklara varför Ålands investeringstakt är så 
mycket lägre än Sveriges. Det är av stor vikt att 
VA-sektorn sammantaget når en ekonomi i hållbar 
balans vilket kan uppnås bland annat med en modern 
VA-tjänstlag, bra beslutsunderlag och politisk lång-
siktighet. Till skillnad från många andra kommunala 
åtaganden som vård, omsorg och skola har kommunal 
VA-sektor förutsättningar att uppnå kostnadstäckning 
för sin verksamhet genom hållbara VA-taxor. Dess 
betydelse är något VA-samarbetet kontinuerligt 
uppmärksammar. En ekonomi är en grundförutsätt-
ning att långsiktigt uppnå en hållbar vattenförsörj-
ning- och avloppshantering innan år 2030.

Sommarresurser
Under sommarmånaderna anställde Ålands Vatten 
sommarresurserna Emmy Karlsson och Leo Renman. 
De har förutom vattenprovtagning i fält bistått i arbe-

tet med vattenskydd samt VA-samarbetet. Sommar-
resurserna har bland annat gjort omvärldsanalys om 
olika lösningar för pH-justering och kalkavlagring i 
vattenverk, uppdaterat statistiken för vattenproduk-
tionens CO2-utsläpp för år 2020 motsvarande 464 ton, 
en minskning med 4 procent jämfört med året innan. 
De har även följt upp Ålands Vattens utmarkering av 
skyddszoner i vattenskyddsområden som gjordes 
år 2016. Av 52 markeringspunkter hade 19 stycken 
avlägsnats motsvarande 37 procent.

Kommunala vattenmätare
Vattenmätare på kommunernas egna vattendistribu-
tionsnät saknas sedan tidigare helt. Eckerö, Hammar-
land och Jomala som deltar i VA-samarbetet hade inför 
år 2021 beslutat att budgetera för totalt nio vatten-
mätare. VA-samarbetets VA-utredare har planerat och 
koordinerat beställning av utrustningen som behövs 
till mätpunkterna. Sambeställningen har underlättat 
planeringen och gjort inköpen mer kostnadseffektiva. 
Mätarna kommer ge en bättre översikt av flöden och 
skapa bättre förutsättningar för läcksökning. Instal-
lation av mätpunkterna kommer att utföras av kom-
munerna men de är fördröjda till år 2022 på grund av 
pandemirelaterade leveransproblem.

 Vattenmätaravgift  Vattengrundavgift  Vattenbruksavgift  Avloppsbruksavgift
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Under året har följande ordinarie styrgruppsmedlem-
mar lämnat sitt uppdrag, Lemland kommuns tekniska 
chef Jacob Nordlund och ÅLR:s miljöingenjör Stig Abra-
hamsson. VA-samarbetet tackar för deras tid och insats 

och välkommnar följande ordinarie styrgruppsmed-
lemmar, Lemlands kommuns byggnadsinspektör Johan 
Willstedt (tidigare suppleant) och ÅLR:s nya miljöin-
genjör Gunnar Westling.
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Resultaträkning
Not 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020

Omsättning 2 496 660,29 2 303 746,91

Övriga rörelseintäkter 24 491,23 21 744,10

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden -237 757,65 -184 145,49

Förändring av lager 6 602,87 -4 191,42

Summa material och tjänster -231 154,78 -188 336,91

Personalkostnader

Löner och arvoden -637 269,59 -620 406,13

Lönebikostnader

Pensionskostnader -107 644,98 -91 437,95

Övriga lönebikostnader -19 288,45 -18 037,10

Summa personalkostnader -764 203,02 -729 881,18

Avskrivningar och nedskrivningar 1

Avskrivningar enligt plan -530 135,30 -509 809,20

Summa avskrivningar och nedskrivningar -530 135,30 -509 809,20

Övriga rörelsekostnader 2 -836 401,44 -560 504,11

Rörelsevinst 159 256,98 336 959,61

Finansiella intäkter och kostnader

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter

Från övriga 6,81 17,61

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

Till övriga -43 297,12 -46 193,48

Summa finansiella intäkter och kostnader -43 290,31 -46 175,87

Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 115 966,67 290 783,74

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningsdifferens -48 975,88 -180 013,94

Summa bokslutsdispositioner -48 975,88 -180 013,94

Inkomstskatt -13 412,44 -22 154,75

Räkenskapsperiodens vinst 53 578,35 88 615,05
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Balansräkning
AKTIVA Not 31.12.2021 31.12.2020

Bestående aktiva

Immateriella tillgångar 3

Övriga immateriella tillgångar 279 098,07 323 317,47

Summa immateriella tillgångar 279 098,07 323 317,47

Materiella tillgångar 4

Mark- och vattenområden

Ägda fastigheter 351 632,41 351 632,41

Byggnader och konstruktioner

Ägda byggnader och konstruktioner 4 704 086,30 4 891 364,98

Maskiner och inventarier 1 684 269,45 1 832 868,30

Övriga materiella tillgångar 3 678 968,68 3 397 258,18

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 184 012,65 260 245,65

Summa materiella tillgångar 10 602 969,49 10 733 369,52

Placeringar

Övriga aktier och andelar 47 820,84 47 820,84

Summa placeringar 47 820,84 47 820,84

Summa bestående aktiva 10 929 888,40 11 104 507,83

Rörliga aktiva

Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter 189 280,57 182 677,70

Summa omsättningstillgångar 189 280,57 182 677,70

Fordringar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 349 575,81 289 846,81

Övriga fordringar 155,12 0,00

Resultatregleringar 84 485,33 10 796,14

Summa kortfristiga 434 216,26 300 642,95

Summa fordringar 434 216,26 300 642,95

Kassa och bank 26 625,79 265 164,89

Summa rörliga aktiva 650 122,62 748 485,54

Summa aktiva 11 580 011,02 11 852 993,37
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Balansräkning
PASSIVA Not 31.12.2021 31.12.2020

Eget kapital 5

Aktiekapital 1 913 860,00 1 913 860,00

Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 1 282 694,76 1 194 079,71

Räkenskapsperiodens vinst 53 578,35 88 615,05

Summa eget kapital 3 250 133,11 3 196 554,76

Ackumulerade bokslutsdispositioner

Avskrivningsdifferens 2 492 503,04 2 443 527,16

Summa ackumulerade bokslutsdispositioner 2 492 503,04 2 443 527,16

Främmande kapital 6

Långfristigt

Skulder till kreditinstitut 4 958 816,98 5 387 607,62

Summa långfristigt 4 958 816,98 5 387 607,62

Kortfristigt

Skulder till kreditinstitut 428 790,32 428 790,00

Leverantörsskulder 167 435,24 153 737,79

Övriga skulder 87 109,33 75 408,38

Resultatregleringar 195 223,00 167 367,66

Summa kortfristigt 878 557,89 825 303,83

Summa främmande kapital 5 837 374,87 6 212 911,45

Summa passiva 11 580 011,02 11 852 993,37



Ålands Vatten  Årsredovisning 202116 

31.12.2021 31.12.2020

Affärsverksamhetens kassaflöde

Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 115 967 290 784

Avskrivningar enligt plan 530 135 509 809

Finansiella intäkter och kostnader 43 290 46 176

689 392 846 769

Förändring i rörelsekapital

Kortfristiga fordringar -133 573 14 105

Omsättningstillgångar -6 603 4 191

Kortfristiga skulder 53 254 23 067

-86 922 41 363
602 470

Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 495 962 888 132

Betalda räntor och avgifter -43 297 -46 193

Erhållna räntebetalningar 7 17

Skatter -13 412 -22 155

-56 702 -68 331

Affärsverksamhetens kassaflöde 545 768 819 801

Investeringarnas kassaflöde

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -355 516 -558 821

Investeringarnas kassaflöde -355 516 -558 821

Finansieringens kassaflöde

Upptagning långfristiga lån 0 0

Amorteringar -428 790 -428 790

Finansieringens kassaflöde -428 790 -428 790

Ökning/Minskning av likvida medel -238 539 -167 810

Likvida medel 1.1 265 165 432 975

Likvida medel 31.12 26 626 265 165

Finansieringsanalys
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Bokslutsprinciper

Noter till resultaträkning

VÄRDERINGSPRINCIPER OCH VÄRDERINGSMETODER

Värdering av maskiner och inventarier, byggnader 
och konstruktioner samt andra materiella tillgångar
Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräk-
ningen enligt direkta anskaffningskostnader med 
avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga 
avskrivningarna har beräknats lineärt och de är  
baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska 
livslängd.

Avskrivningstiderna är:
Utvecklingsutgifter ......................................  5–20 år
Immateriella rättigheter ...............................  5–10 år
Övriga immateriella tillgångar .................... 10–40 år
Byggnader och konstruktioner .................... 10–40 år
Maskiner och inventarier .............................. 5–30 år
Övriga materiella tillgångar .......................  20–40 år

1. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 31.12.2021 31.12.2020

Avskrivningar enligt plan 530 135,30 509 809,20

Totalt 530 135,30 509 809,20

2. REVISORNS ARVODE 31.12.2021 31.12.2020

Hermans & Revisorernas Ab
Revisionsarvoden 2 850,00 2 650,00

Totalt 2 850,00 2 650,00



3. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Utvecklings utgifter
Immateriella  

utgifter
Övriga utgifter med 

lång verkningstid Totalt

Anskaffningsutgift 1.1.2021 98 396,15 91 655,10 1 110 999,12 1 301 050,37

Ökningar 1.1–31.12.21 0,00 0,00 0,00 0,00

Anskaffningsutgift 31.12.2021 98 396,15 91 655,10 1 110 999,12 1 301 050,37

Ackumulerade
avskrivningar 1.1.2021 98 396,15 91 655,10 787 681,65 977 732,90

Avskrivningar under perioden 0,00 0,00 44 219,40 44 219,40

Ackumulerade

avskrivningar 31.12.2021 98 396,15 91 655,10 831 901,05 1 021 952,30

Bokföringsvärde 31.12.2021 0,00 0,00 279 098,07 279 098,07

4. MATERIELLA TILLGÅNGAR Ägda fastigheter
Maskiner och  

inventarier

Övriga materiella  
tillgångar/Pågående  

anskaffningar Totalt

Anskaffningsutgift 1.1.2021 7 374 081,99 6 602 695,68 5 546 109,96 19 522 887,63

Ökningar 1.1–31.12.21 0,00 41 371,98 314 143,89 355 515,87

Minskningar 1.1–31.12.2021 0,00 0,00 0,00

Anskaffningsutgift 31.12.2021 7 374 081,99 6 644 067,66 5 860 253,85 19 878 403,50

Ackumulerade avskrivningar 1.1.2021 2 618 829,59 4 769 827,38 2 480 627,63 9 869 284,60

Avskrivningar under perioden 187 278,68 189 970,83 108 666,39 485 915,90

Ackumulerade avskrivningar 
31.12.2021 2 806 108,27 4 959 798,21 2 589 294,02 10 355 200,50

Uppskrivningar 487 744,99 0,00 592 021,50 1 079 766,49

Bokföringsvärde 31.12.2021 5 055 718,71 1 684 269,45 3 862 981,33 10 602 969,49

5. EGET KAPITAL 31.12.2021 31.12.2020

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital 1.1 1 913 860,00 1 913 860,00

Aktiekapital 31.12 1 913 860,00 1 913 860,00

Bundet eget kapital totalt 1 913 860,00 1 913 860,00

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 1.1 1 194 079,71 1 190 838,79

Föregående periods resultat 88 615,05 3 240,92

Balanserad vinst 31.12 1 282 694,76 1 194 079,71

Räkenskapsperiodens vinst 53 578,35 88 615,05

Fritt eget kapital 1 336 273,11 1 282 694,76

Eget kapital totalt 3 250 133,11 3 196 554,76

5.1 Utdelningsbara medel

Fritt eget kapital 1 336 273,11 1 282 694,76

Totalt 1 336 273,11 1 282 694,76

Noter till balansräkning
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6. FRÄMMANDE KAPITAL 31.12.2021 31.12.2020

6.1 Lån som förfaller till betalning senare än efter fem år

Skulder till kreditinstitut 3 243 656,00 3 672 446,00

Totalt 3 243 656,00 3 672 446,00

Säkerheter och ansvarsförbindelser 
SKULDER MOT VILKA INTECKNINGAR 
I FASTIGHETER STÄLLTS SOM SÄKERHET 31.12.2021 31.12.2020

Skulder till kreditinstitut 5 387 607,30 5 816 397,62

Checkräkningslimit 500 000,00 500 000,00

Utnyttjad 0,00 0,00

5 887 607,30 6 316 397,62

Givna inteckningar 10 190 000,00 10 190 000,00

Inteckningar som säkerhet totalt 10 190 000,00 10 190 000,00

SKULDER MOT VILKA FÖRETAGSINTECKNINGAR  
STÄLLTS SOM SÄKERHET 31.12.2021 31.12.2020

Skulder till kreditinstitut 5 387 607,30 5 816 397,62

Checkräkningslimit 500 000,00 500 000,00

Utnyttjad 0,00 0,00

5 887 607,30 6 316 397,62

Givna inteckningar 8 908 937,59 8 908 937,59

Inteckningar som säkerhet totalt 8 908 937,59 8 908 937,59

Övriga ansvarsförbindelser

Skyldighet att betala avdragen skatt för
fastighetsinvesteringar i situationer som
avses i mervärdesskattelagen. 412 637,51 521 792,68

Totalt 412 637,51 521 792,68

GENOMSNITTLIGA ANTALET ANSTÄLLDA 31.12.2021 31.12.2020

Anställda 9,46 9,45

Totalt 9,46 9,45

LEDNINGENS LÖNER OCH ARVODEN 31.12.2021 31.12.2020

Vd och styrelse 119 915,00 116 823,00

Totalt 119 915,00 116 823,00

Noter angående personalen  
och medlemmar av förvaltningsorgan 
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Förslag till vinstdisposition
De utdelningsbara medlen är 1 336 273,11 euro, varav periodens resultat är 53 578,35 euro.

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens 
utgång och testet av betalningsförmågan i ABL13:2 § påverkar inte heller de utdelningsbara medlen.

Styrelsen föreslår att ingen dividend utdelas.

Jomala den 24 mars 2022  
Camilla Gunell, ordförande, Lene-Maj Johansson, vice ord förande,  
Bo-Yngve Karlsson, Rauli Lehtinen, Conny Nylund, Conny Rosenberg,  
Jan-Anders Öström och Christian Nordas, vd
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Revisionsberättelse 
till bolagsstämman i Ålands Vatten Ab

REVISION AV BOKSLUTET 

Uttalande 
Vi har utfö1t en revision av bokslutet för Ålands Vatten 
Ab (Fo-nummer O 144 719-7) för räkenskapsperioden 
 1.1–31.12.2021. Bokslutet omfattar balansräkning, 
resultaträkning, finansieringsanalys och noter till 
bokslutet. 

Enligt vår uppfattning ger bokslutet, som uppvisar  
en vinst om 53 578,35 euro, en rättvisande bild av 
bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av 
dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftva-
rande stadganden gällande upprättande av bokslut 
och det uppfyller de lagstadgade kraven. 

Grund för uttalandet 
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revi-
sionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisions-
sed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för 
revisionen av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till 
bolaget enligt de etiska kraven i Finland som gäller 
den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att 
de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för bokslutet 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för 
upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en 
rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande 
stadganden gällande upprättande av bokslut samt 
uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
ett bokslut som inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. 

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera 

bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida bokslutet som helhet innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions- 
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i bokslutet. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsent-
liga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräck-
liga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta age-
rande i maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm-
nanden, felaktig information eller åsidosättande  
av intern kontroll.

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i ledningens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.
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oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

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

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

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen. 

Övriga rapporteringsskyldigheter 

Övrig information 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Övrig information omfattar informationen 
i verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information. 

Vår skyldighet är att läsa informationen i verksamhetsberättelsen i samband med revisionen av bokslutet och i samband 
med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan informationen i verksarnhetsberättelsen 
och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om informationen i verksamhetsberättelsen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksarnhetsberättelsen 
har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelser. 

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksarnhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har 
upprättats i enlighet med bestämmelserna om upprättande av verksarnhetsberättelse. 

Om vi utgående från vårt arbete drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet informationen 
verksamhetsberättelsen bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapp01tera gällande detta. 

Mariehamn den 9 maj 2019 

L�(�i2�Ä� 
Erika Sjöiu7cI, GR

Torggatan/5 
22100 Mariehamn 

�-:...i...L �2LL.:: 
Sixten Söderström, GR 

Torggatan 5 
22100 Mariehamn 
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• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet.  
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhäm-
tade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets förmåga att fort-
sätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i bokslutet om den väsentliga  
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller förhål-
landen göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

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

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets  
styrning avseende, bland annat, revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat under revisionen. 

ÖVRIGA 
RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER 

Övrig information 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för 
den övriga informationen. Övrig information omfattar 
informationen i verksamhetsberättelsen. Vårt utta-
lande om bokslutet täcker inte övrig information. 

Vår skyldighet är att läsa informationen i verksam-
hetsberättelsen i samband med revisionen av bokslutet 
och i samband med detta göra en bedömning av om det 
finns väsentliga motstridigheter mellan informatio-
nen i verksamhetsberättelsen och bokslutet eller den 
uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om 
informationen i verksamhetsberättelsen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare 
vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen 
har upprättats enligt gällande bestämmelser om upp-
rättande av verksamhetsberättelser. 

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhets-
berättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhets-
berättelsen har upprättats i enlighet med bestämmel-
serna om upprättande av verksamhetsberättelse. 

Om vi utgående från vårt arbete drar slutsatsen att det 
förekommer en väsentlig felaktighet informationen 
verksamhetsberättelsen bör vi rapportera detta. Vi har 
ingenting att rapportera gällande detta. 

Mariehamn den 21 april 2022
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tusen euro 2017 2018 2019 2020 2021
Förändring  

i %, 2020−21

Omsättning  2 178 2 331 2 227  2 335     2 521     7,97    

Material och tjänster -220 –210 –199 -188    -231    

Personalkostnader −656 –719 –728 -729    -764    

Avskrivningar enligt plan −446 –484 –509 -510    -530    

Övriga rörelsekostnader −756 –688 –655 -561    -836    

Rörelsevinst 100 231 136  337     159    -52,82    

Finansiella poster −45 -60 -45 -46    -43    

Vinst efter finansiella poster 55 171 91  291     116    

Övrig intäkt – – –  -       -      

Vinst före bokslutsdepositioner 55 171 91  291     116    

Avskrivningsdifferens −55 –170 –87 -180    -49    

Ökning/Minskning av reserver – – –  -       -      

Skatter – – –  22     13    

Räkenskapsperiodens vinst/förlust – – –  89     54    
  

Immateriella tillgångar 412 369 325  323     279    

Materiella tillgångar 10 801 10 772 10 682  10 733     10 603    

Summa rörliga aktiva 924 1 065 935  748     650    

Balansomslutning 12 185 12 254 11 990  11 853     11 580    

Eget kapital 3 104 3 105 3 108  3 197     3 250     1,66    

Summa ackumulerade  
bokslutsdispositioner 2 006 2 177 2 264  2 444     2 493    

Kortfristiga skulder 1 129 728 802  825     879    

Totala skulder 5 945 6 245 5 816  5 388     4 959    

Kostnader/Omsättning, % −95,41 -90,13 -93,89 -85,14 -93,65 10,00

Rörelsevinst/Omsättning, % 4,59 9,91 6,11 14,43 6,31 -56,30

Finansiella poster/Omsättning, % −2,07 -2,57 -2,02 -1,97 -1,71 -13,42

Vinst före bokslutsdepositioner/ 
Omsättning, % 2,53 7,34 4,09 12,46 4,60

Soliditet (Eget kapital/Totalt kapital) 38,65 39,55 41,02 43,47 45,28 4,16

Vattenpris, euro/m3 0,96 0,98 0,93 1,02 1,04

Femårsöversikt
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Likviditet (quick ratio)

Resultat, tusen euro/år Resultat/Omsättning, %

Soliditet, %

 Rörelsevinst  

 Vinst efter finansiella poster
 Rörelsevinst/Omsättning  

 Vinst efter finansiella poster/Omsättning
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Bolagsordning för Ålands Vatten Ab
§ 1

Bolagets firma är Ålands Vatten Ab och dess hemort  
är Jomala.

§ 2

Bolaget har till ändamål att på allmännyttig bas och 
enligt sunda ekonomiska principer bygga och driva 
anläggningar för att tillgodose såväl enskilda konsu-
menters som indust riella och andra företags vatten- 
och avloppsbehov.

§ 3

Bolagets minimikapital är 1 800 000 euro och maxi-
mikapital 7 200 000 euro, inom vilka gränser bolagets 
aktiekapital kan ökas eller nedsättas utan ändring av 
bolagsordningen.

Aktiernas nominella belopp är 170 euro.

§ 4

Bolaget har en styrelse bestående av minst 5 och högst 
7 ordinarie ledamöter jämte minst 5 och högst 7 per-
sonliga ersättare. 

Styrelseledamöternas mandattid utgår då den första 
ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice 
ordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden 
och är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar 
är när varande.

Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll 

som undertecknas av sammanträdets ordförande samt 
minst en av styrelsen därtill utsedd ledamot.

§ 5 

Bolaget har en av styrelsen utsedd verkställande 
direktör.

§ 6

Bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande  
och verkställande direktören var för sig eller av två 
ordinarie styrelseledamöter gemensamt. 

Om meddelande och återkallande av prokura  
beslutar styrelsen.

§ 7

Bolaget har två ordinarie revisorer. Minst en av revi-
sorerna måste vara av Centralhandelskammaren eller 

Handelskammaren godkänd revisor.
Revisorernas mandattid utgår då den första  

ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.

§ 8

Bolagets räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 9

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen på av styrelsen  
bestämd dag inom sex månader efter räkenskaps-
periodens utgång.

Extra bolagsstämma skall hållas när styrelsen anser 
skäl därtill föreligga, eller när en revisor eller aktie-
ägare med minst en tiondedel (1/10) av det totala antalet 
aktier i bolaget påyrkar detta för behandling av upp-
givet ärende.

§ 10

Kallelsen till bolagsstämma jämte stämmans före-
dragningslista skall tillställas aktieägarna skriftligen 
genom rekommenderat brev, som skall postas senast 
två veckor före stämman under aktieägarnas i aktie-
boken antecknade adresser.

§ 11

Vid ordinarie bolagsstämma skall:
framläggas
1. bokslutet omfattande resultaträkning,  

balansräkning och verksamhetsberättelse;
2. revisionsberättelsen; 

beslutas
3. om fastställande av resultaträkning och  

balansräkning;
4. om användningen av den vinst som  

balansräkningen utvisar;
5. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och  

verkställande direktören;
6. om styrelseledamöternas och revisorernas  

arvoden;
7. om fastställande av antalet styrelseledamöter; 

väljas
8. styrelseledamöter samt personliga ersättare för 

dessa
9. två revisorer; 

behandlas
10. övriga i kallelsen till stämman nämnda ärenden.
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§ 12

Bolaget strävar till att från mätare vid sina anlägg-
ningar sälja vatten till enhetligt pris åt som aktieägare 
i bolaget delaktig kommun eller av sådan eller sådana 
grundat särskilt distributionsbolag.

Såvida annan överenskommelse mellan kommunerna 
icke träffats utgör envar kommun ett distributions-
område. Åt andra än förenämnda vattenförbrukare må 
bolaget icke sälja vatten direkt utan tillstånd av den 
distributör inom vars område ifrågavarande konsu-
ment finnes. Dock må styrelsen, därest distributören 
icke av tekniska, ekonomiska eller andra orsaker på 
skäligt sätt och på skäliga villkor kan tillgodose kon-
sumenternas behov, besluta om försäljning av vatten 
direkt till sådan förbrukare.

§ 13

Vid bolagsstämma har varje aktieägare lika många 
röster som sitt behörigen registrerade röstetal, dock ej 
mer än 50 procent av det vid stämman representerade 
röstetalet.

§ 14

Övergår aktie till utom bolaget stående person, skall 
överlåtelsen anmälas till bolagets styrelse. Styrelsen  
har i första hand rätt att inom 14 dagar efter det att 
anmälan ingick utan minskning av aktiekapitalet med 
därutöver behållen tillgång inlösa aktien till bolaget 
till det pris tredje man redligen erbjudit. Sker över-
låtelsen vederlagsfritt är inlösningspriset aktiens 
gängse värde.

Uppstår meningsskiljaktigheter om lösenbeloppets 
storlek, skall detta fastställas av en skiljeman, enligt 
lag om skilje förfarande.

Om aktien inte inlöses till bolaget har bolagets 
aktieägare rätt att inlösa aktien till ovan nämnt pris 
inom 30 dagar efter det anmälan inkom till styrelsen. 
Om flere aktieägare önskar begagna sig av sin inlös-
ningsrätt skall de aktier som överlåtes fördelas mellan 
dem i förhållande till deras tidigare aktie innehav, eller 
om proportionell fördelning icke kan äga rum genom 
lottning mellan aktieägarna.

Denna paragraf skall antecknas på aktiebreven och 
i aktieboken, på eventuellt utgivna interimsbevis och 
emissions kuponger.

§ 15

I övrigt tillämpas gällande lag om aktiebolag.
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