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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

Koncernen 
Koncernen utgjordes vid redovisningsperiodens utgång av moderbolag och ett helägt bolag med 
säte i Strängnäs. Båda bolagen har varit operativt verksamma. Bolagen är 

* Moderbolag SEVAB Strängnäs Energi AB med verksam- 
heternaVärme, VA och Återvinning. 

* Dotterbolag SEVAB Nät AB (556192-2856) med verksam- 
heterna Elnät och Stadsnät 

SEVABs affårside är att med närhet till kunden utveckla, förvalta och sälja infrastruktur och 
fastighetsnära tjänster till boende och företagande i Strängnäs kommun och dess närområden. Med 
hög kunskap och god kvalitet skapar vi mervärde för kunden och förutsättningar för ett hållbart 
klimatsmart samhälle. 

Koncernens nettoomsättning under året har uppgått till 406 (383) mkr och har bestått av intäkter 
avseende elnät 102 (97) mkr, värme 130 (134) mkr, VA 85 (77) mkr, återvinning 84 (71) mkr, 
stadsnät 12 (9) mkr samt övrigt 1 (1) mkr. 
Internfakturering som eliminerats har uppgått till 7 (6) mkr. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Allmänt 
Den löpande verksamheten har under 2018 bedrivits i ett med Eskilstuna Energi och Miljö AB 
gemensamt driftbolag, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Bolaget hanterar all operativ 
verksamhet för SEVAB-koncernens bolag och all personal som tidigare fanns i ägarbolagen och 
deras dotterbolag är anställda i driftbolaget. 

Väderleken för året motsvarade 91 % (91 %) av normalår efter ett år med mycket varierande 
temperatur. En mild januari följdes av ett par riktigt kalla vintermånader. Därefter kom en sommar 
som var en av de varmaste och torraste på mycket länge. Våra nyttigheter påverkas på olika sätt av 
vädret, vilket i sin tur påverkar levererade volymer. Räntenivåerna har under året varit fortsatt låga 
vilket inneburit en positiv resultateffekt. 

Totalt har investeringar skett med 123,1 (130,1) mkr. 

Flera utredningar har pågått under året som startats av kommunstyrelsen i anslutning till den 
långsiktiga ekonomiska planeringen för Strängnäs kommun. Delar av dessa berör SEVAB och 
utredningarna ska vara klara under 2019. 
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Elnät 
Elnätspriset höjdes med 2% den 1 januari 2018. I den landsomfattande prisundersökningen "Nils 
Holgerson" blev SEVAB Näts placering 47:e plats (av 290) bland de företag som har de lägsta 
priserna för lägenheter i Sverige. SEVAB Elnäts pris sticker ut genom att de senaste fem åren totalt 
inneburit en sänkning med 11 %. 

Den nya mottagningsstationen i Kjula som togs i drift förra året har stor betydelse för den fortsatta 
utvecklingen av elnätet. Under året har vi haft ovanligt många störningar i elnätet som till stor del 
orsakats av såväl värme som åska. Det är även oroande att vi ser en kraftig ökning av grävskador i 
samband med olika grävarbeten. 

Utfallet för den första reglerperioden med förhandsreglering, 2012-2015, visar att Sevab Elnät 
ligger betydligt lägre i debiteringen mot kunderna än vad regleringen ger utrymme för. Det betyder 
att det finns ett underuttag på 76 Mkr att ta med till nuvarande period 2016-2019. 

Under året har investeringar för 57,7 (61,4) mkr slutförts. Bland dessa märks Västra 
mottagningsstation. 

Stadsnät 
Under 2018 har Stadsnäts verksamhet bedrivits i samarbete med vår delägda samarbetspartner 
Fibra AB. Fibra ansvarar för drift, marknadsföring och försäljning av Stadsnätet. 

Under 2018 har marknadsbearbetningen ökat kraftigt för att uppnå uppställda mål. 
Försäljningsmässigt har detta varit framgångsrikt. Större områden som anslutits under året är 
Abborrberget och Sundby strand. Avslutade investeringar under 2018 uppgår till 16,5 (5,5) mkr. 

Tillgängligheten i stadsnätet har varit hög under året, 99,97 %. Målet på en tillgänglighet på 99,95 
% uppnåddes därmed. Totalt vid årets slut fanns det 7 722 anslutna hushåll. Av dessa var 5 888 
aktiva vilket ger en aktiveringsgrad på 76,2 %. 

Värme 
Under året har priserna på el, elcertifikat och utsläppsrätter ökat betydligt. Det på många sätt 
extrema vädret under året har dock inte inverkat mycket på resultatet då vi under den kallaste 
perioden måste prioritera värmeproduktion framför elproduktion. Vi har därför producerat högre 
volym värme än budgeterat men lägre volym el, dock till ett högre pris. 

Under våren uppstod bränslebrist i hela branschen. Konkurrensen om returträ och  pellets  hårdnade 
så att en bristsituation uppstod och bränslepriserna ökade betydligt. Bristen på briobränsle har 
dessutom inneburit att fossiloljaförbrukningen varit större än planerat. 

Efterfrågan på nyanslutning av fjärrvärmekunder i Strängnäs är relativt stor. Fjärrvärme är ett 
mycket bra alternativ för flerfamiljshus och lokaler i ett tättbebyggt Strängnäs. 

Resultatet är ca 4,7 mkr sämre än föregående år, främst till följd av de ökade bränslepriserna. 
Resultatet påverkas fortsatt av höga kapitalkostnader. 

Under året har investeringar för 10,8 mkr i främst produktionsanläggning och ledningsnät slutförts. 

VA 
Försäljningsvolymen har ökat under året vilket har inneburit högre brukningsavgifter än budgeterat. 
Till detta kommer högre anläggningsavgifter än väntat, bl a till följd av anslutningen av Storudden, 
Djupvik som genomfördes under året med fler fakturerade avgifter än budgeterat. Högre 
försäljningsvolym innebär i sin tur högre kostnader för inköp från Stockholm Vatten. Drifts- och 
underhållskostnaderna har varit högre än beräknat, bland annat på grund av högre kostnader för 
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slamtömning vid reningsverken. Sanering av våtmarken vid reningsverket har även genomförts 
under året. 

Årets överskott på 1,5 mkr har i redovisningen behandlats som en skuld till kund (VA-kollektivet). 
Reservationen har i resultaträkningen redovisats som en minskning av nettoomsättningen. 

Under året har investeringar för 28,4 (50,8) mkr slutförts vilka främst dominerats av förnyelse av 
befintligt ledningsnät. Storudden, Djupvik med en total kostnad på ca 28 mkr märks bland 
pågående anläggningar och kommer att slutföras i början av 2019. 

Arbetet med att återuppta driften och ta fram egenkontrollprogram för Gorsingeholm 
reservvattenverk har slutförts under året. Ansökan om nytt tillstånd för Strängnäs reningsverk har 
skickats in till myndigheterna. 

Försäkringsärendet med anledning av skyfallet i Strängnäs i juli 2016 med flera översvämmade 
fastigheter till följd har avslutats under året. Samma sak gäller för försäkringsärendet till följd av 
skyfall och översvämningar i Mariefred 2015. Flera regresskrav har i båda fallen reglerats av 
försäkringsbolaget. 

Återvinning 
Återvinning visar för 2018 ett resultat ca 10,8 Mkr bättre än föregående år för affärsverksamheten. 
Detta beror främst på fortsatt höga intäkter från införsäljning av sluttäckningsmassor. 
Hushållstaxan har under året var oförändrad jämfört med tidigare år och monopolsidan visar för 
2018 ett underskott på ca 1,5 mkr. 

Arbetet med att minska avfallsmängderna och öka återanvändning och återvinning har fortsatt 
under året. Under året har byggnationerna av ett nytt lager för farligt avfall avslutats. Totalt har 
investeringar för 5,3 mkr slutförts under året. 

Elförsäljning 
Sevab Energiförsäljning AB överläts 2016 till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB i vilket Sevab 
Strängnäs Energi AB äger 37%. 

Finansiella riskfaktorer 

Bolagets verksamhet är exponerat för ett flertal risker. Nedan beskrivs de mest väsentliga 
riskerna samt hur bolaget hanterar dessa. 

Risk för anläggningsskador, vilken hanteras genom att fullvärdeförsäkra anläggningarna. 

Ränterisk i upplåning hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy fastställd av bolagets 
styrelse. 

Kreditrisk uppstår i transaktioner med kunder och definieras som risken att motparten inte 
fullgör sina åtaganden. Kreditrisken hanteras genom systematisk kreditbedömning. 
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Ägarförhållanden 

Bolaget ägs till 100 % av Strängnäs kommun. 

Investeringar 

Koncernen 
De totala investeringarna inkl pågående anläggningar har uppgått till 123,1 (130,1) mkr. 
Värmeinvesteringar 7,5 (15,4) mkr, i vilket ingår investeringar i kraftväremverket samt utbyggnad 
och förstärkning av fjärrvärmenätet. Elnätsinvesteringarna uppgår till 55,1 (61,4) mkr där ca 15 
mkr avser mottagningsstationer och resterande del löpande anslutning och utbyggnad av elnätet. 
Investeringar inom VA uppgår till 41,5 (45,3) mkr, vilket till största del avser utbyggnad och 
underhåll av befintligt ledningsnät. 

Övriga investeringar är inom Stadsnät 16,5 (5,0) mkr och Återvinning 2,6 (3,0) mkr. 

Hållbarhetsredovisning 

Bolaget har upprättat Hållbarhetsredovisning för verksamheten under 2018. 
Hållbarhetsredovisningen återfinns på företagets hemsida, www.sevab.com.  

Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

Koncernen 
2018 2017 2016 2015 2014  

Nettoomsättning Mkr 406 384 428 431 444 
Resultat efter finansiella poster Mkr 35 36 21 18 21 
Balansomslutning Mkr 1 791 1 738 1 697 1 649 1 621 
Soliditet % 11,7 10,2 8,8 8,1 7,4 
Avkastning på totalt kapital % 3,3 3,5 2,9 2,9 3,4 
Avkastning på eget kapital % 16,6 19,8 14,2 13,4 18,0 
Moderbolaget 
Nettoomsättning Mkr 300 282 261 267 295 
Resultat efter finansiella poster Mkr 12 7 -6 -9 -11 
Balansomslutning Mkr 1 159 1 186 1 169 1 152 1 105 
Soliditet % 12,5 10,0 9,4 8,2 7,2 
Avkastning på totalt kapital % 2,8 2,5 1,2 1,7 1,8 
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 37 
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Framtida utveckling 

Utsikter för 2019 

Överlåtelsen av Sevab Energiförsäljning AB till det med Eskilstuna Energi och Miljö AB 
gemensamt ägda elförsäljningsbolaget förväntas fortsatt innebära goda samordningfördelar i arbetet 
att ge kommunernas invånare och verksamheter möjlighet att köpa el av en lokal och 
gemensamhetsägd aktör. 

Elnät förväntas under 2019 behålla en mycket god lönsamhet. Elnätspriserna höjs den 1 januari 
2019 med i genomsitt 2 % jämfört med 2018. Den kommande regleringsperioden 2020-2023 
kommer att innebära en betydligt snävare intäktsram och därför är det avgörande hur mycket av 
tidigare underuttag vi kan ta vidare till den perioden. Osäkerhet råder fortfarande om när 
anslutningen av vindkraftparken i Sundbyholm kan ske men i februari 2019 kom beskedet att 
Mark- och miljödomstolen avslagit överklagandena från de boende i området. Den uteblivna 
anslutningen har inte inneburit någon ekonomisk risk flit- SEVAB men den framtida anslutningen 
innebär tillkommande intäkter. 

Stadsnäts stora utmaning för framtiden är ekonomi och nätutbyggnad mot 2020-målet. Strängnäs 
kommun har anslutit sig till de nationella målen att år 2020 ska 90 % medborgarna ha tillgång till 
bredband med hastigheten 100 Mbit/s. SEVAB planerar att bygga 20 % av det kvarvarande 
utbyggnadsbehovet. 

Värme kommer under 2019 fortsatt ha en stor utmaning i att hantera bristen på bränsle och de 
ökade bränslepriserna. Ett fortsatt fokus på produktionsplanering och ett väl planerat underhåll av 
anläggningarna är viktiga delar för att nå detta resultat. Ett arbete pågår för att studera olika 
alternativa lösningar för att trygga värmeleveransen då produktionskapaciteten har identifierats som 
ett riskområde. Omvärldsfaktorer som pris på elcertifikat och väderlek påverkar utfallet. 
Fjärrvärmepriset kommer att vara oförändrat under 2019. 

För VA beräknas försäljningsvolymerna vara oförändrade och ingen höjning av brukningsavgiften 
görs 2019. Arbetet med att förstärka och uppgradera befintliga VA-anläggningar fortgår parallellt 
med utbyggnad i nya områden. 

Genom ett målmedvetet arbete med energieffektivisering, optimerade transporter och kostnads-
effektiva lösningar förväntas Återvinning generera ett fortsatt positivt resultat från verksamhets-
delen. Hushållstaxan höjs från 1 januari 2019 med 2,7 %. 

Fortsatt positiva effektivitetsvinster förväntas att uppkomma i driftbolaget ESEM och tillfalla 
SEVAB. 
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Annat eget 
kapital 

Aktie- och årets Totalt eget 
Koncernen kapital resultat kapital 
Eget kapital 2017-12-31 8 300 169 600 177 900 
Årets resultat 30 986 

Eget kapital 2018-12-31 8 300 200 586 208 886 

Övrigt Summa 
Aktie- Reserv- fritt eget eget 

Moderbolaget kapital fond kapital kapital 
Eget kapital 2017-12-31 8 300 1 702 9 640 19 642 
Årets resultat 1 354 1 354 

Eget kapital 2018-12-31 8 300 1 702 10 994 20 996 

Resultat och ställning 

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 11 688 tkr (7 194), vilket är en förbättring 
med 4 494 tkr mot föregående år. 

Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid 
räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med 
noter. 

Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
Balanserade vinstmedel 9 640 350 
Årets resultat 1 354 066 

kronor 10 994 416  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 
i ny räkning överförs 10 994 417 

kronor 10 994 417 
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2017  

Nettoomsättning 2 406 409 382 673 
Övriga rörelseintäkter 2 737 403 

407 146 383 076 

Andel intresseföretags resultat 770 2 300 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och andra direkta kostnader -80 974 -71 069 
Övriga externa kostnader 3, 4 -190 439 -178 178 
Personalkostnader 5 -466 -376 
Övriga rörelsekostnader 0 -65 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 6 -78 501 -75 864 

Summa rörelsens kostnader -350 380 -325 552 

Rörelseresultat 57 536 59 824 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 210 192 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -23 124 -24 821 

Summa resultat från finansiella poster -22 914 -24 629 

Resultat efter finansiella poster 34 622 35 195 

Skatt på årets resultat 8,9, 10 -3 635 -7345 

Årets resultat 30 987 27 850 
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Koncernbalansräkning 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Not 2018-12-31 
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2017-12-31 

Byggnader och mark 11 115 228 112 296 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 1 426 425 1 387 952 
Inventarier, verktyg och installationer 13 18 760 19 587 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 14 95 191 91 126 

1 655 604 1 610 961 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 15 7 382 6 612 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 341 341 
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt 
styrda företag 2 000 2 000 

9 723 8 953 

Summa anläggningstillgångar 1 665 327 1 619 914 

Omsättningstillgångar 
Varulager 
Råvaror och förnödenheter 10 876 8 532 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 55 900 57 118 
Fordringar hos intresseföretag 30 33 
Aktuell skattefordran 2 134 2 136 
Övriga fordringar 40 83 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 56 828 48 409 

114 932 107 779 

Kassa och bank 22 1 601 

Summa omsättningstillgångar 125 830 117 912 

Summa tillgångar 1 791 157 1 737 826 
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Koncernbalansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

Aktiekapital (83.000 aktier) 20 8 300 8 300 
Annat eget kapital inkl. årets resultat 200 586 169 600 

Summa eget kapital 208 886 177 900 

Avsättningar 
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 21 467 510 
Uppskjuten skatteskuld 10 56 912 53 278 
Övriga avsättningar 22 24 197 24 197 

81 576 77 985  
Långfristiga skulder 18 
Skulder till kreditinstitut 19 328 190 343 012 
Skulder till Strängnäs kommun 23 893 000 873 000 
Övriga långfristiga skulder 24, 25 129 369 97 430 

Summa långfristiga skulder 1 350 559 1 313 442 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 14 822 14 402 
Leverantörsskulder 7 775 5 394 
Skulder till Strängnäs kommun 17 446 42 243 
Skulder till intresseföretag 17 405 20 891 
Övriga skulder 50 699 37 918 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 41 989 47 651 

Summa kortfristiga skulder 150 136 168 499 

Summa eget kapital och skulder 1  791 157 1  737 826 
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Kassaflödesanalys för koncernen 

Den löpande verksamheten 

Not 2018 2017 

Resultat före finansiella poster 57 536 59 824 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 27 77 689 73 457 

Erhållen ränta 213 159 
Erlagd ränta -23 124 -24 821 

112 314 108 619 
Ökning/minskning varulager -2 344 2 936 
Ökning/minskning rörelsefordringar -7 158 14 339 
Ökning/minskning rörelseskulder -18 363 14 165 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 84 449 140 059 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -106028 -144542 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -106028 -144542 

Finansieringsverksamheten 
Förändring långfristiga lån, netto 20 000 5 755 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 000 5 755 

Årets kassaflöde -1 579 1 272 
Likvida medel vid årets början 1 601 329  

Likvida medel vid årets slut 22 1 601 

i 
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Moderbolagets resultaträkning Not 2018 
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2017 

Nettoomsättning 2 300 023 282 393 
Övriga rörelseintäkter 2 1 034 955 

301 057 283 348 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och andra direkta kostnader -49 258 -42 693 
Övriga externa kostnader 3, 4 -173 025 -165 820 
Personalkostnader 5 -416 -404 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 6 -46 251 -45 023 
Övriga rörelsekostnader 0 -65 

Summa rörelsens kostnader -268 950 -254 005 

Rörelseresultat 32 107 29 343 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 210 192 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -20 649 -22 341 

Summa resultat från finansiella poster -20 439 -22 149 

Resultat efter finansiella poster 11 668 7 194 

Bokslutsdispositioner 28 -9 975 -10 250 

Resultat före skatt 1 693 -3 056 

Skatt på årets resultat 8, 9, 10 -339 569 

Årets resultat 1 354 -2 487 
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Moderbolagets balansräkning 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

Byggnader och mark 11 99 338 102 740 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 792 047 789 172 
Inventarier, verktyg och installationer 13 18 760 19 587 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 14 70 842 64 162 

980 987 975 661 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 29 39 126 39 126 
Andelar i intresseföretag 15 3 240 3 240 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 341 341 
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt 
styrda företag 2 000 2 000 

44 707 44 707 

Summa anläggningstillgångar 1 025 694 1 020 368 

Omsättningstillgångar 
Varulager 
Råvaror och förnödenheter 4 987 4 346 
Lager av elcertifikat och utsläppsrätter 1 5 889 4 186 

10 876 8 532 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 55 900 57 118 
Fordringar hos koncernföretag 6 455 49 925 
Fordringar hos intresseföretag 3 084 33 
Aktuell skattefordran 2 086 2 086 
Övriga fordringar 37 80 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 55 188 46 150 

122 750 155 392 

Kassa och bank 14 1 601 

Summa omsättningstillgångar 133 640 165 525 

Summa tillgångar 1 159 334 1 185 893 

Y 
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Moderbolagets balansräkning 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

Aktiekapital (83.000 aktier) 20 8 300 8 300 
Reservfond 1 702 1 702 

10 002 10 002 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 9 640 12 127 
Årets resultat 1 354 -2 487 

10 994 9 640 

Summa eget kapital 20 996 19 642 

Obeskattade reserver 1, 28, 30 158 650 126 485 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 10 1 260 921 
Övriga avsättningar 22 24 197 24 197 

Summa avsättningar 25 457 25 118 

Långfristiga skulder 18 
Skulder till kreditinstitut 19 124 890 124 890 
Skulder till Strängnäs kommun 23 661 000 721 000 
Övriga långfristiga skulder 24, 25 111 261 94 079 

Summa långfristiga skulder 897 151 939 969 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 11 021 5 356 
Skulder till Strängnäs kommun 23 18 582 15 743 
Skulder till intresseföretag 0 10 700 
Övriga skulder 24 19 673 36 118 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 7 804 6 762 

Summa kortfristiga skulder 57 080 74 679 

Summa eget kapital och skulder 1 159 334 1 185 893 
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Kassaflödesanalys för moderbolaget 

Den löpande verksamheten 

Not 2018 

15(35) 

2017 

Resultat före finansiella poster 32 107 29 343 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 27 46 251 45 022 

Erhållen ränta 210 192 
Erlagd ränta -20 649 -22 341 

57 919 52 216 
Ökning/minskning varulager -2 344 2 935 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelsefordringar 32 641 427 
Ökning/minskning av leverantörskulder 5 665 833 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1 073 6 249 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 92 808 62 660 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -51 577 -63 792 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -51 577 -63 792 

Finansieringsverksamheten 
Förändring långfristiga skulder, netto -42 818 2 404 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -42 818 2 404 

Årets kassaflöde -1 587 1 272 
Likvida medel vid årets början 1 601 329 

Likvida medel vid årets slut 14 1 601 

Y 
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Bolagets koncern- och årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (1(3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år 

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och samtliga dotterföretag fram till 
och med 31 december 2018. 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. 

Redovisning av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas 
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med dennna tidpunkt ses 
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen 
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. 

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. 

Vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning som 
motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Förluster elimineras på samma sätt som vinster men 
betraktas som en nedskrivningsindikation. 

Intäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs, produktion, 
försäljning och distribution av el, värme och kyla, elhandel, anslutningsavgifter, avfallshantering, 
stadsnät samt andra intäkter såsom entreprenadavtal och uthyrning. 

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. 
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Försäljning och distribution av energi  
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten. 

Anslutningsavgifter exklusive VA-verksamhet 
Intäkter i form av anslutningsavgifter för anslutning till nätet intäktsredovisas vid fårdigställd 
anslutning. 

Anslutningsavgifter Elnät >63A 
Bolaget har ett ej tidsbegränsat åtagande att underhålla och vid behov ersätta investeringar i 
elnätsanslutningar. Nätbolaget intäktsför fr.o.m 2017 anslutningsavgifter över 20 år. Periodiserade 
anslutningsavgifter ingår i posten övriga skulder. Periodiseringen sker enligt nedan: 
År 1: 10 % för administrationskostnader och 1/20 av resterande 90 %. Totalt intäktsförs 14,5 % år 
1. År 2-20: 4,5 %. 

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. 

Skuld för överskott i VA-verksamhet 
Affårsområde VA redovisar för räkenskapsåret 2018 ett överskott om 2,1 mkr. Det ackumulerade 
resultatet för de tre föregående åren är -0,5 mkr. 

VA-verksamheten regleras i Vattentjänstlagen och enligt den så är självkostnadsprincipen styrande. 
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. I förekommande fall är den i 
VA-särredovisningen redovisade investeringsfonden och ackumulerade skulden för övrigt 
överuttag legalt att betrakta som skulder till kundkollektivet. 

Fr o m bokslutet 2018 behandlas överskottet som skuld till kund (VA-kollektivet). Överskottet som 
skuldförts bedöms vara en långfristig skuld. Reservationen för 2018 års överskott om 1,5 mkr har i 
resultaträkningen redovisats som en minskning av nettoomsättningen. 

Offentliga bidrag 
Offentliga bidrag intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som offentliga bidraget är 
avsett att kompensera. Offentliga bidrag för anskaffning av materiella anläggningstillgångar 
reducerar tillgångens redovisade värde. 
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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 redovisningstillfållet 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. 

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 
företaget och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. Byggnader 
avser drift- och produktionsanläggningar. 

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. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar 
som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget 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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Avskrivningar 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller 
komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara 
beloppet vilket i de allra  fiesta  fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

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

Följande nyttjandeperioder tillämpas: 
Dataprogram 3 - 5 år 
Fördelningsstationer 33 - 40 år 
Hög- och lågspänningskablar 25 - 40 år 
Högspänningslinjer 25 - 40 år 
Nätstationer, ställverk och trafo 15 - 40 år 
Mätare 5 - 15 år 
El- och bränslepanna i fjärrvärmeanäggning 15 år 
Rörnät i panncentral för fjärrvärme 25 år 
Kulvert  fell.  fjärrvärme 30 år 
Mätinstrument, arbetsmaskiner, byggnadsinventarier, m m 5 - 10 år 
Byggnader 25 - 50 år 
Rör- och fibernät 15 - 25 år 
Vatten- och avloppsnät 50 år 

Nedskrivningar 
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en 
bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade 
återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. 

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

Finansiella tillgångar och skulder 
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. 

Varulager 
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet alt återanskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet har fastställts genom 
tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU). 

Elcertifikat och utsläppsrätter 
Innehav av elcertifikat och utsläppsrätter anses utgöra lager. 

Ji 
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Affårsområde Värme har tilldelats elcertifikat för produktion av förnyelsebar el. Dessa har 
redovisats som nettoomsättning och värderas i första hand till kontrakterat försäljningspris och i 
andra hand till det lägsta av genomsnittligt marknadspris underproduktionsmånaden och 
marknadspris på balansdagen. 

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

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. 

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

Skattesatsen i Sverige sänks i två steg från 22 % till 21,4 % för räkenskapsår som inleds efter 31 
december 2018 och till 20,6 % för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2020. Som ett 
resultat av detta har berörda redovisade värden för uppskjuten skatt räknats om. Uppskjuten skatt 
som förväntas återföras fram till 31 december 2020 har beräknats med användning av den skattesats 
som kommer att gälla i Sverige under den aktuella perioden (21,4 %) och resterande del av den 
uppskjutna skatten har beräknats med den lägre skattesatsen (20,6 %). Beroende på när i tiden 
koncernen bedömer att återvinning respektive reglering av det redovisade värdet kommer att ske, 
kan de uppskjutna skatterna komma att justeras i efterföljande finansiella rapporter. 

Avsättningar 
Avsättning för deponi beräknas utifrån beräknad utgift för sluttäckning och underhåll. Avsättning 
för pensioner är redovisade enligt pensionsbolagets beräkningar.  

JP' 
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Säkring av bolagets räntebindning 
Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad 
som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och 
liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

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. 

I likvida medel ingår inte företagets tillgodohavanden på koncernkonto hos Strängnäs kommun. 

Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse redovisas när det  firms  en möjlig eller faktisk förpliktelse till följd av 
inträffade händelser som inte redovisas som skuld eller avsättning, då det antingen inte är troligt att 
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller att det inte kan göras en 
tillräckligt tillförlitlig beräkning av beloppet. 

Redovisningsprinciper - undantagsregler i juridisk person 
Leasing 
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

Koncernbidrag 
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 20,6 %. 
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Not 2 Nettoomsättning per verksamhetsgren 

1 nettoomsättningen ingår intäkter från: 

Koncernen 
2018 2017 

Moderbolaget 
2018 2017 

Elnät, nätintäkter 94 976 93 177 0 0 
Energiförsäljning, värme 129 729 133 838 129 729 133 838 
Stadsnät 11 747 8 938 0 0 
Återvinning 83 782 70 504 83 782 70 504 
VA 85 345 76 557 85 345 76 557 
Övriga intäkter 1 167 1 494 1 167 1 494 
Sålda entreprenadtjänster, elnät 7 115 4 213 0 0 
Elimineringar internfakturering -7 242 -6 048 0 0 

Summa 406 619 382 673 300 023 282 393 

I övriga intäkter ingår intäkter från: 
Andra intäkter 737 403 1 034 955 

Summa 737 403 1 034 955  

Not 3 Ersättning till revisorerna 

Koncernen Moderbolaget 
2018 2017 2018 2017 

KPMG 
Revisionsuppdraget 56 315 56 315 

Summa 56 315 56 315 

)1 
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Not 4 Operationella leasingavtal 

23(35) 

Koncernen Moderbolaget 
2018 2017 2018 2017 

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

Förfaller till betalning inom ett år 1 514 1 550 16 336 15 952 
Förfaller till betalning senare än ett 
men inom 5 år 6 055 6 199 69 352 67 845 

7 569 7 749 85 688 83 797 

Under perioden kostnadsförda 
leasingavgifter 1 538 1 516 15 940 15 532 

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av arrende. I 
moderbolaget återfinns operationell leasing av ett kraftvärmeverk. Se även not 12. 

Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

Koncernen 
2018 2017 

Moderbolaget 
2018 2017 

Medelantalet anställda 

Totalt o o o 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse 339 329 339 329 

Totala löner och ersättningar 339 329 339 329 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 58 72 65 64 
Pensionskostnader -43 20 0 0  

Totala löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader. 354  421  404  393  

id 
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Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 

Koncernen (inkl dotterbolag) 

2018 
Antal på 

balansdagen 
Varav 

män 

2017 
Antal på 

balansdagen 
Varav 

män 

Styrelseledamöter 
Verkställande direktörer och 
andra ledande befattningshavare 

Moderbolaget 

7 

0 

86 % 

0 % 

7 

0 

86 % 

0 % 

Styrelseledamöter 
Verkställande direktör och 
andra ledande befattningshavare 

7 

0 

86 % 

0 % 

7 

0 

86 % 

0 % 

Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Koncernen Moderbolaget 
2018 2017 2018 2017 

Dataprogram 0 -81 0 -81 
Byggnader och mark -6931 -6762 -6560 -6503 
Maskiner och andra tekninska 
anläggningar -70 024 -67 237 -38 145 -36 655 
Inventarier, verktyg och installationer -1 546 -1 783 -1 546 -1 783 

-78501 

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Koncernen 

-75864 -46251 

Moderbolaget 

-45022 

2018 2017 2018 2017 

Räntekostnader -159 -643 -148 -643 
Räntekostnader Strängnäs Kommun -22 965 -24 178 -20 502 -21 698 

Summa -23 124 -24821 -20650 -22341 



SEVAB Strängnäs Energi AB 25(35) 
556527-5764 

Not 8 Skatt på årets resultat 

Koncernen Moderbolaget 
2018 2017 2018 2017 

Uppskjuten skatt -2976 -7345 339 -569 

Skatt på årets resultat -2976 -7345 339 -569  

Not 9 Effektiv skatt 

Koncernen Moderbolaget 
2018 2017 2018 2017 

Redovisat resultat före skatt 34 622 35 195 1 693 -3 056 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader 0 0 7 105 
Skatteeffekt av ej skattepliktiga 
intäkter 0 0 -380 569  

Redovisad skattekostnad 0 — 0 _ -373 674 

Not 10 Uppskjuten skatt 

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 
2018 2017 18-12-31 17-12-31 

Årets uppskjutna skattekostnad/-intäkt 
Uppskjuten skattekostnad -3 635 -7 345 339 -569 

Uppskjuten skatt i resultaträkningen -3 635 -7 345 339 -569  

Skattesats 
Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i koncernen. Skattesatsen är 21,4 % eller 20,6% 
(22%) 

Temporära skillnader 
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden 
är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder. 

Uppskjutna skatteskulder 
Ackumulerade överavskrivningar 57 263 54 077 
Lager av elcertifikat 1 260 921 1 260 921 
Kvotpliktsskuld 
Koncernmässig avskrivning KVV -1 611 -1 720 

Summa uppskjutna skatteskulder 56 912 53 278 1 260 921 

Y 
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Not 11 Byggnader och mark 

Koncernen Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 180 827 170 983 171 012 170 983 
Inköp 9 862 9 844 3 157 29 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 190 689 180 827 174 169 171 012 

Ingående avskrivningar -68531 -61769 -68272 -61769 
Årets avskrivningar -6 931 -6 762 -6 560 -6 503 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -75462 -68531 -74832 -68272 

Utgående restvärde enligt plan 115 227 112 296 99 337 102 740 

Bokfört värde byggnader 87 946 86 971 80 816 83 471 
Bokfört värde mark 3 482 3 482 2 667 2 667 

Not 12 Maskiner och andra 

Ingående 

tekniska anläggningar 

Koncernen 
2018-12-31 2017-12-31 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 

anskaffningsvärden 2 195 035 2 046 143 1 213 550 1 150 795 
Inköp 108 497 148 892 41 021 62 755 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 303 532 2 195 035 1 254 571 1 213 550 
Ingående avskrivningar -807 080 -739 843 -424 378 -387 723 
Årets avskrivningar -70 025 -67 237 -38 145 -36 655 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -877 105 -807 080 -462 523 -424 378 
Utgående restvärde 
enligt plan 1 426 426 1 387 956 792 047 789 172 

I koncernen ingår kraftvärmeverket.Anskaffningsvärdet i koncernen har minskats med offentligt 
bidrag från Eskilstuna Kommun på 10 171 tkr som erhölls 2014 avseende Logistikparken i Kjula 
och på 1 200 tkr som erhölls 2017 avseende Sundbyholms hamn. 

Y 
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Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 

Koncernen 
2018-12-31 2017-12-31 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 53 320 56 635 39 128 42 444 
Inköp 719 134 -719 134 
Försäljningar och utrangeringar -476 -3 449 -476 -3 449 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 53 563 53 320 37 933 39 129 
Ingående avskrivningar -33 733 -35 399 -19 541 -21 207 

Försäljningar och utrangeringar 476 3 449 476 3 449 
Årets avskrivningar -1 546 -1 783 -1 546 -I 783 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -34803 -33733 -20611 -19541 

Utgående restvärde enligt plan 18 760  19 587 17 322  19 588  

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

Koncernen 
2018-12-31 2017-12-31 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 

Ingående nedlagda kostnader 91 127 119 856 64 162 63 287 
Under året nedlagda kostnader 106 500 79 285 51 577 63 793 
Omklassificeringar -102 435 -108 014 -44 897 -62 917 

Utgående nedlagda kostnader 95 192 91 127 70 842 64 163 
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Not 15 Andelar i intresseföretag 

 

Koncernen Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 
Andel i intressebolagets resultat 

 

6 612 4 312 3 240 3 240 
770 2 300 0 0 

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 

Utgående redovisat värde 

 

7 382 6 612 3 240 3 240 

7 382 6 612 3 240 3 240  

Koncernen Org nr Säte  
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 556935-7501 Eskilstuna 
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB 556964-8727 Eskilstuna 

Justerat 
Eget Årets Kapital Rösträtts Redovisat Antal 

Koncernen Kapital resultat andel % andel % värde andelar 
Eskilstuna Strängnäs Energi och 
Miljö AB 9 592 -143 25 25 2 365 250 
Eskilstuna Strängnäs 
Elförsäljning AB 11 390 6 313 37 37 5 017 370 

Summa 7 382 620 

Moderbolaget 
Eskilstuna Strängnäs Energi och 
Milj ö AB 10 000 25 25 2 500 250 
Eskilstuna Strängnäs 
Elförsäljning AB 2 000 37 37 740 370 

Summa 3 240 620 
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Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Koncernen 
2018-12-31 2017-12-31 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets förändringar 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

341 341 341 341 

341 341 341 341 

Utgående redovisat värde, totalt 341 341 341 341 

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Koncernen 
2018-12-31 2017-12-31 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 

Upplupna elcertifikat 556 
Övriga poster 56 272 48 

286 
123 54 

556 
633 45 

286 
864 

Summa 56 828 

Not 18 Verkligt värde på finansiella instrument 

48 409 55 189 46 150 

Ränteswaparnas verkliga värde per 2018-12-31 i koncernen och moderbolaget var 70 261 tla. 

Not 19 Skulder till Kreditinstitut 

Koncernen Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31  

Skulder som förfaller senare än fem år 
från balansdagen 264 890 281 364 124 890 124 890  

Not 20 Aktiekapital 

Aktiekapitalet består av 83 000 st aktier med kvotvärde 100 kr. 
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Not 21 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 

KPA Pension 

Koncernen 
2018-12-31 2017-12-31  

467 510  

Not 22 Övriga avsättningar 

Koncernen Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31  

Denonikostnader, renhållning 

Ingående redovisat värde 24 197 24 197 24 197 24 197 

Utgående redovisat värde 24 197 24 197 24 197 24 197 

Not 23 Skulder till Strängnäs Kommun 

Koncernen Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Beviljad kreditlimit 50 000 50 000 50 000 50 000 
Outnyttjad del -24 149 -1 455 -22 987 -27 926 

Utnyttjat kreditbelopp 25 851 48 545 27 013 22 074  

Skulder till Strängnäs Kommun avser vidareförmedlade lån som förfaller senare än fem år från 
balansdagen. 
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Not 24 Periodiserade anläggningsavgifter 

Koncernen 
2018 2017 

Moderbolaget 
2018 2017 

Ingående skuld 102 988 95 579 99 456 95 579 
Årets fakturerade anläggningsavgifter 42 193 13 367 26 236 9 744 
Årets intäkt från anläggningsavgifter -10 797 -5 958 -10 123 -5 867 

Utgående skuld 134 384 102 988 115 569 99 456 

Långfristig del VA 109 720 94 079 109 720 94 079 
Kortfristig del VA 5 947 5 377 5 947 5 377 

Långfristig del Elnät 18 108 3 351 0 0 
Kortfristig del Elnät 798 181 0 0 

Not 25 Skuld för överskott i VA -verksamheten 

Koncernen 
2018 2017 

Moderbolaget 
2018 2017 

Ingående skuld 0 0 0 0 
Förändring avseende 
underskott/överskott för: 
räkenskapsår 2018 1 541 0 1 541 0 

Utgående skuld 1 541 0 1 541 0 

Långfristig del 1 541 0 1 541 0 

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Upplupna löner och sociala avgifter 6 4 6 4 
Övriga poster 41 983 47 646 7 798 6 757 

Summa 41 989 47 650 7 804 6 761 
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Not 27 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 

Koncernen 
2018-12-31 2017-12-31 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 

Avskrivningar 78 502 75 864 46 251 45 023 
Avsättning till pensioner -43 -108 0 0 
Resultatandel intressebolag -770 -2 115 0 0 

Summa 77 689 73 642 46 251 45 023 

Not 28 Bokslutsdispositioner 

Moderbolaget 
2018 2017 

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 
enligt plan -32165 -10250 
Koncernbidrag 22 190 0 

Summa 

Not 29 Andelar i koncernföretag 

Koncernen  

SEVAB Nät AB 

Org nr 

556192-2856 

-9975 -10250  

Säte Kapital- 
andel (%) 

Strängnäs 100 

Kapital- Rösträtts- Redovisat 
Moderbolaget andel % andel % värde Antal andelar 
SEVAB Nät AB 100 100 39 126 40 000 

Summa 39 126 
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Not 30 Obeskattade reserver 

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 

avskrivningar enligt plan 158 650 126 485 

Summa 

I obeskattade reserver ingår 20,6 % (22 %) uppskjuten skatt. 

Not 31 Ställda säkerheter 

158 650 126 485  

Koncernen Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31  

Summa ställda säkerheter 

Not 32 Eventualförpliktelser 

Koncernen Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31  

Summa eventualförpliktelser  

Not 33 Förslag till disposition av resultatet 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Moderbolaget 
2018 2017 

Balanserade vinstmedel 9 640 12 127 
Årets resultat 1 354 -2487 

10 994 9 640 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

i ny räkning överförs 10 994 9 640 

10 944 9 640 
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Not 34 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

2018 2017 
Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. 
Inköp (%) 3 3 
Försäljning (%) 2  2 

Not 35 Händelser efter balansdagen 

Det har inte inträffat några händelser efter balansdagen som väsentligen påverkat bolagets resultat 
och ställning per 2018-12-31. 

Not 36 Nyckeltalsdefinitioner  

Justerat eget kapital 
skatt 
Soliditet 
Avkastning på totalt kapital 
genomsnitt 
Avkastning på eget kapital 

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 

Justerat eget kapital dividerad med balansomslutningen 
Rörelseresultat plus ränteintäkter dividerat med totalt kapital i 

Resultat efter finansiella poster dividerad med justerat eget kapital 



Krister Lumme 

SEVAB Strängnäs Energi AB 
556527-5764 

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2019-06-13 för fastställelse. 

Strängnäs 2019-02-28 

Leif Lindström 
Ordförande 

cuk.s22—hG  
Kerstin Dahlström 

V 

Jan Helniö  

Vår revisionsberättelse har lämnats  20  _03_V, 

Susann Eriksson 
Auktoriserad revisor 
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Till bolagsstämman i SEVAB Strängnäs Energi AB, org. nr 556527-5764 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för SEVAB Strängnäs Energi AB för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
<B039_3> 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
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 styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.  

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 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 och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

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

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för SEVAB 
Strängnäs Energi AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Västerås den 22 mars 2019 

Susann Eriksson 

Auktoriserad revisor  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
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