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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

Bolaget ägs till 100% av SEVAB Strängnäs Energi AB org nr 556527-5764 med säte i Strängnäs. 

Bolagets huvudsakliga verksamhet består av att i Strängnäs kommun samt ytterområdena i 
Eskilstuna kommun bygga, driva och underhålla elnätet samt utföra distribution av el. I bolaget 
bedrives också stadsnätsrörelse vilket innebär utbyggnad och drift av fiberoptiskt bredbandsnät i 
Strängnäs kommun samt att tillhandahålla nätet för datatrafik. 

Verksamhet under räkenskapsåret 

Omsättningen för SEVAB Nät uppgick till 114 (107) mkr. Denna fördelas på elnätsintäkter 95 (90), 
anslutningsavgifter elnät 5 (3), trafikavgifter stadsnät 6 (5), anslutningsavgifter stadsnät 6 (4) samt 
övrigt, huvudsakligen entreprenadverksamhet, 2 (5). 

Elnätverksamheten som förvaltande organisation och övervakad av statlig myndighet visar fortsatt 
stabil ekonomi. 

Den löpande verksamheten har under 2018 bedrivits i ett med Eskilstuna Energi och Miljö AB 
gemensamt driftbolag, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, 556935-7501. Sedan 2014 är 
samtlig personal som tidigare fanns i ägarbolagen och deras dotterbolag anställda i det 
gemensamma driftsbolaget. 

Koncemintema försäljningar har under räkenskapsåret uppgått till 2,6 mkr (2,5) av bolagets totala 
försäljning och koncemintema inköp har under räkenskapsårets uppgått till 1,4 mkr (0,7) av 
bolagets totala inköp. 

Elnät 

Leverans av el 
Vi ser en fortsatt försiktig ökning när det gäller energiomsättningen i nätet. Under året har dock 
fokus mest legat på den effektbrist som vi ser komma med den kraftiga expansion som sker i 
regionen. Här fordras aktiva åtgärder från lokalnätsinnehavare men framförallt innehavare av 
regionnät och statligt nät. 

Totalt har leverans av elenergi ökat med 8 %, från 258 GWh år 2017 till 280 GWh. 

Energiförluster i elnätet uppgick under 2018 till 3,9 % (3,9 % år 2017). 

Elnätspriset höjdes med 2 % den 1 januari 2018. I den landsomfattande prisundersökningen "Nils 
Holgersson" blev SEVAB Näts placering 47:e plats bland de företag som har de lägsta priserna för 
lägenheter i Sverige. SEVAB Näts pris sticker ut genom att de senaste fem åren totalt inneburit en 
sänkning med 11%. 
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Drift 
Ur perspektivet drift och underhåll har vi under 2018 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. 

Medelavbrottstiden var 59 minuter per kund (39). Den successiva förnyelsen av elnätet förväntas 
minska medelavbrottstiden något men framförallt är det viktigt att säkerställa att inga kundavbrott 
är längre än 24 timmar (vilket är ett lagkrav). 

Det förebyggande underhållet fokuseras på att bevara anläggningarna i ett bra skick så att de ger 
god drift- och personsäkerhet. Det planerade underhållet styrs nu alltmer av anläggningens tillstånd 
som alternativ till fastställda underhållsintervall. 

Energimarknadsinspektionens tillsyn 

Elnätsreglering - reglerperioden 2012-2015  
Utfallet för den första reglerperioden med förhandsreglering, 2012 - 2015, visar att vi ligger 
betydligt lägre i debiteringen mot kunderna än vad regleringen ger utrymme för. Det betyder att vi 
har ett underuttag på 76 mkr med oss till nuvarande period 2016 - 2019. 

Elnätsreglering - reglerperioden 2016-2019  
Konsekvensen av underdebiteringen under föregående period blir att vi under perioden 2016 - 2019 
har stor frihet att styra prissättningen enligt vår strävan att agera utifrån affärsmässig samhällsnytta. 

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

SEVAB Nät erhåller en upplåtelseavgift från Fibra för att de ska få tillgång till nätet och under året 
har denna avgift setts över av en arbetsgrupp med representanter från samtliga ägare, och i slutet av 
året erhölls en tillkommande upplåtelseavgift då den ursprungliga konstaterades vara för låg. 

Under 2018 har vår marknadsbearbetning ökat kraftigt för att uppnå uppställda mål. 
Försäljningsmässigt har detta varit framgångsrikt. Större områden som anslutits under året är bland 
annat: Abborrberget och Sundby strand. 

Tillgängligheten i Stadsnätet har varit hög under året, 99,97%. Målet på en tillgänglighet på minst 
99,95% uppnåddes. 

Investeringar 

Under året har nyinvesteringar inkl pågående anläggningar gjorts för totalt 74,2 (66,9) mkr i elnät 
och stadsnät. Investeringarna fördelades på elnät 57,7 (61,4) mkr och stadsnät 16,5 (5,5) mkr. 

16 
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Finansiella riskfaktorer 

Bolaget är exponerat för risker för kreditförluster samt risker för anläggningsskador. Dessa risker 
hanteras genom systematisk kreditbedömning samt fullvärdeförsäkring av anläggningarna. 

Framtida utveckling 

Elnät 

Den nya mottagningsstationen i Kjula som togs i drift förra året har stor betydelse för den fortsatta 
utvecklingen av elnätet. Det råder fortsatt stor osäkerhet kring 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 innebutir någon 
ekonomisk risk för SEVAB men den framtida anslutningen innebär tillkommande intäkter. 

Elnätsmarknaden är under förändring. Ett antal omvärldsfaktorer såsom skärpta krav på 
tillgänglighet, ökad väderberoende lokalproduktion, styrning mot ökad efterfrågan/flexibilitet och 
incitament i den nya regleringen styr mot ökat investeringsbehov i elnäten. Detta medför också 
behov av ny kompetens i organisationen. 

Regionen är inne i ett expansivt sked vilket innebär en kraftig ökning av nyanslutningar. Det kan i 
sin tur leda till behov av kapacitetsförstärkningar i elnäten. 

En elhandlarcentrisk modell ska införas vilket innebär att elanvändare i framtiden bara behöver ha 
kontakt med ett elhandelsföretag som fakturerar för elförbrukning och elnätskostnader. För att 
möjliggöra införandet av en elhandlarcentrisk modell har beslut fattats om att inrätta en svensk 
Elmarknadshubb hos Svenska Kraftnät. Hubben ska innehålla den information som behövs för att 
den elhandlarcentriska modellen ska fungera och beräknas kunna tas i bruk under 2021. 

Ökade regionnätskostnader 
Prisutvecklingen framåt i tid är starkt beroende av hur stamnäts- och regionnätsavgifterna 
utvecklas. Stamnätet i Sverige, som ägs och drivs av statens affårsverk Svenska Kraftnät, kommer 
att byggas ut och förstärkas under ett antal år. Överföringsförmågan i vissa trånga passager behöver 
byggas bort och nya förbindelser med grannländerna kommer att byggas. Svenska Kraftnät har 
under en längre tid indikerat en kraftig höjning av investeringsnivån som kommer påverka de 
lokala elnätsbolagens regionnätskostnader. Det har dock inte slagit igenom i prissättningen. 

Ökade krav från elnätskunderna 
De flesta processer i ett modernt samhälle kräver tillgång till el. Övrig infrastruktur som t.ex 
vatten/avlopp, fjärrvärme och stadsnät kräver tillgång till el för drivning av matarpumpar och 
styrning. Privatkunderna arbetar numera allt oftare från bostaden eller fritidshus och blir därmed 
känsligare för avbrott. Industriella processer är helt beroende av el. Kraven på tillgång till el börjar 
bli lika höga ute på landsbygden som i tätorten. Medelavbrottstiden inom vårt nätområde är ungefår 
hälften av genomsnittet i Sverige. Frågan är om det framåt i tiden finns acceptans för elavbrott 
överhuvudtaget? En 0-vision inom elförsörjningen medför betydligt högre kostnader för 
anläggningar, redundans mm, som måste betalas av kunderna. 
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Prisutveckling 
Energimarknadsinspektionens tillsyn och beräkningsmetod för bestämning av intäktsram kommer 
att vara avgörande för prisutvecklingen inom elnätsbranschen. För perioden 2016-2019 beslutade 
Energimarknadsinspektionen om en intäktsram på 423 132 tkr. Under 2017 fattades ett 
tilläggsbeslut om en utökning av intäktsramen med 76 000 tkr (utifrån redovisningen av intäkterna 
under tillsynsperioden 2012-2015). Detta ger SEVAB Elnät ett tillräckligt utrymme för att fortsätta 
underhålla och reinvestera på en kvalitetssäker nivå samt erhålla en god avkastning. 

Energimarknadsinspektionen har lagt fram ett förslag på justering av intäktsreglering till perioden, 
2020-2023 som kommer att innebära snävare ramar kommande period och det blir helt avgörande 
hur mycket av tidigare underuttag vi får ta med till den perioden. Den frågan är för närvarande 
föremål för en rättslig tvist. Tvisten gäller om företagen ska få ta med sig underuttag enbart från 
nuvarande period eller från de två senaste perioderna. 

Ökade stamnäts- och regionnätsavgifter kommer att föras direkt vidare ut på lokalnätskunderna. 
Införandet av timmätning för betydligt fler kunder och nya mätarkrav med kort införandetid samt 
att en kommande gemensam Nordisk slutkundsmarknad innebär behov av mer avancerade och 
kraftfullare system. Det ökade kravet på få och korta avbrott medför behov av avancerade 
övervaknings- och fellokaliseringssystem. En trolig prisutveckling under de närmaste åren är 2 % 
per år. 

Stadsnät 

Den stora utmaningen för framtiden är ekonomi och nätutbyggnad mot 2020-målet. Strängnäs 
kommun har anslutit sig till de nationella målen att år 2020 ska 90% av medborgarna ha tillgång till 
bredband med hastigheten 100 Mbit/s. SEVAB har kommit fram till att ca 20 % av det kvarvarande 
utbyggnadsbehovet för att nå 2020-målet kan klaras av genom SEVAB/ESEM/Fibra. Resterande 
behov behöver marknadens övriga aktörer bemöta. 

En fortsatt utmaning är den tuffa konkurrensen i anslutningsaffåren. En trend är även att 
anslutningspriset till kund är sjunkande vilket pressar lönsamheten. 

Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

2018 2017 2016 2015 2014 
Nettoomsättning tkr 113 628 106 328 103 481 101 028 108 101 
Resultat efter finansiella poster tkr 22 184 26 085 29 573 25 380 29 690 
Balansomslutning tkr 466 015 412 909 362 198 303 221 293 404 
Soliditet % 21,8 24,6 22,4 26,8 27,6 
Avkastning på totalt kapital % 5,6 7,4 9,8 8,7 11,0 
Avkastning på eget kapital % 21,9 25,7 36,5 31,3 36,6 
Nyckeltalsdefinitioner finns sist i notförteckningen. 
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Resultat och ställning 

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 22 184 tkr, vilket är en minskning med 3 901 tkr 
jämfört med föregående år. 

Elnät har minskat sitt resultat till 19,9 (26,7) Mkr. 

Stadsnät har ökat sitt resultat till 2,3 (-0,6) Mkr. 

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

Förändring av eget kapital 

Övrigt Summa 
Aktie- Reserv- fritt eget eget 
kapital fond kapital kapital 

Eget kapital 2017-12-31 4 000 800 3 584 8 384 
Årets resultat -8 -8 

Eget kapital 2018-12-31 4 000 800 3 576 8 376  

Aktiekapitalet består av 40 000 st aktier med kvotvärde 100 kr. 

Förslag och motivering till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 3 583 594 
Årets resultat -8 323 

kronor 3 575 271  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

i ny räkning överförs 3 575 271 

kronor 3 575 271 
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2017 

Nettoomsättning 2 113 628 106 328 
Övriga rörelseintäkter 210 123 

113 838 106 451 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och andra direkta kostnader 3 -31 716 -28 377 
Övriga externa kostnader 4 -39 565 -33 097 
Personalkostnader 5 -50 28 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 -17 848 -16 441 

Summa rörelsens kostnader -89 179 -77 887 

Rörelseresultat 24 659 28 564 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -2 475 -2 479 

Summa resultat från finansiella poster -2 475 -2 479 

Resultat efter finansiella poster 22 184 26 085 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag -22 190 
Bokslutsdispositioner 8 -26 107 

Resultat före skatt -6 -22 

Skatt på årets resultat 9 -2 - 

Årets förlust -8 -22 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

Byggnader och mark 10 15 890 9 556 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 424 077 374 077 
Inventarier, verktyg och installationer - 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 12 24 349 26 964 

464 316 410 597 

Summa anläggningstillgångar 464 316 410 597 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Fordran hos Strängnäs kommun 1 136 
Aktuella skattefordringar 48 50 
Övriga fordringar 3 3 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 640 2 259 

2 827 2 312 

Kassa och bank 8 

Summa omsättningstillgångar 2 835 2 312 

Summa tillgångar 467 151  412 909 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

Aktiekapital 14 4 000 4 000 
Reservfond 800 800 

4 800 4 800 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 3 584 3 606 
Årets förlust -8 -22 

3 576 3 584 

Summa eget kapital 8 376 8 384 

Obeskattade reserver 15 119 321 119 321 

Avsättningar 
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 16 467 510 

Summa avsättningar 467 510 

Långfristiga skulder 17 
Skulder till Strängnäs kommun 232 000 152 000 
Övriga skulder 18 18 108 3 351 

Summa långfristiga skulder 250 108 155 351 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder -561 38 
Skulder till koncernföretag 19 6 455 49 925 
Skulder till Strängnäs Kommun 17 26 501 
Skulder till intresseföretag 17 774 10 191 
Övriga skulder 18 31 026 1 799 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 34 185 40 889 

Summa kortfristiga skulder 88 879 129 343 

Summa eget kapital och skulder 467 151  412 909 



SEVAB Nät AB 
556192-2856 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Not 2018 

10(21) 

2017 

Rörelseresultat före finansiella poster 24 659 28 565 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 21 32 562 19 684 

Erlagd ränta -2 475 -2 480 

54 746 45 769 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -517 -807 
Ökning/minskning leverantörsskulder -599 -13 275 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -62 054 34 659 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 424 66 346 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -71 568 -66 346 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -71 568 -66 346 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 80 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 80 000 0 

Årets kassaflöde 8 0 

Likvida medel vid årets slut 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade i jämförelse med föregående år 

Intäkter 
Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till 
rabatter och efter avdrag för moms, och redovisas i posten Nettoomsättning. 

Anslutningsavgifter >63A 
Bolaget har ett ej tidsbegränsat åtagande att underhålla och vid behov ersätta investeringar i 
elnätsanslutningar. Bolaget 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 %. 

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

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda 
nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta 
fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

Följande nyttj andeperioden tillämpas: 
Byggnader 40 år 
Markanläggningar 20 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 
Kontrollutrustning 10-15 år 
Fibernät 15-30 år 

Nedskrivningar 
När det  firms  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. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i 
resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även 
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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. 

Avsättningar 
Avsättning för pensioner är redovisade enligt pensionsbolagets beräkningar. 

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. 

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. 

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. 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
I det fall bolaget har lämnat ställda säkerheter för skulder eller avsättningar i balansräkningen 
redovisas värdet av dessa i separat not. Uppgift lämnas även om ansvarsförbindelser om bolaget har 
ett möjligt åtaganden till följd av avtal eller offentligrättsliga regler där det är osäkert och ligger 
utanför bolagets kontroll om händelser som orsakar ett utflöde av resurser kommer att inträffa eller 
att bolaget inte har redovisat åtagandet som skuld eller avsättning. 

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

Not 2 Intäkternas fördelning 

I nettoomsättningen ingår intäkter från: 

2018 2017 

Nätintäkter 94 976 93 177 
Sålda entreprenadtjänster etc 7 115 4 213 
Stadsnät 11 747 8 938 

Nettoomsättning exkl punktskatter 113 838 106 328 

Punktskatter 91 322 

Nettoomsättning 205 160 

Not 3 Råvaror och andra direkta kostnader 

2018 2017 

Elnätskostnader -26 130 -24 329 
Andra kostnader -5 586 -4 048 

Summa -31 716 -28 377 

Not 4 Ersättning till revisorerna 

Ersättning till revisorerna, KPMG, betalas av moderbolaget, SEVAB Strängnäs Energi AB, och 
belastar företaget genom administrationsavgift till moderbolaget. 
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Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män 
har uppgått till 
Totalt 0 0 _ 

Löner och ersättningar har uppgått till 
Styrelsen 
Totala löner och ersättningar 0 0 
Sociala avgifter enligt lag och avtal -7 8 
Pensionskostnader -43 20 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader -50 28 

Not 6 Avskrivningar 

2018 2017 

Byggnader och mark -371 -259 
Maskiner och andra tekniska anläggningar -17478 -16182 

-17849 -16441 

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 

2018 2017 

Räntekostnader avseende Strängnäs kommun -2 449 -2 479 
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -26 

Summa -2475 -2479 

Not 8 Bokslutsdispositioner 

2018 2017 

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 
enligt plan -26 107 
Lämnade koncernbidrag -22 190 

Summa -22 190 -26 107 

Y 
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2018 2017 

Aktuell skatt -2 
Skatt på årets resultat -2 0 _ 

Redovisat resultat före skatt -8 -22 

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 1 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -3 22 

Redovisad skattekostnad -2 22 

Not 10 Byggnader och mark 

2018-12-31 2017-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 9 815 
Inköp 6 705 9 815 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 520 9 815  

Ingående avskrivningar -259 
Årets avskrivningar -371 -259 

Utgående ackumulerade avskrivningar -630 -259 

Utgående restvärde enligt plan 15 890 9 556 

Bokfört värde byggnader i Sverige 7 130 3 500 
Bokfört värde mark i Sverige 815 815 

il 
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2018-12-31 2017-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 631 482 545 345 
Årets förändringar 
-Inköp 67 477 86 137 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 698 959 631 482 

Ingående avskrivningar -257 404 -241 222 
Årets förändringar 
-Avskrivningar -17 478 -16 182 

Utgående ackumulerade avskrivningar -274 882 -257 404 

Utgående restvärde enligt plan 424 077 374 078  

Anskaffningsvärdet 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. 

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

2018-12-31 2017-12-31 

Ingående nedlagda kostnader 26 964 56 569 
Under året nedlagda kostnader 54 923 15 492 
Under året genomförda omfördelningar -57 538 -45 097 

Utgående nedlagda kostnader 24 349 26 964 

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2018-12-31 2017-12-31 

Upplupen anslutningsavgift stadsnät 909 369 
Upplupen upplåtelseavgift stadsnät 666 620 
Upplupen intäkt investeringsbidrag Elnät 1 200 
Övriga poster 65 70 

1 640 2 259 
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Not 14 Aktiekapital 

Aktiekapitalet består av 40 000 st aktier med kvotvärde 100 kr. 

Not 15 Obeskattade reserver 

2018-12-31 2017-12-31 

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 119 321 119 321 

Summa 119 321 119 321 

Not 16 Avsättningar 

2018 2017 

Avsättningar för pensioner och liknande 
Avsättning vid periodens utgång -467 -510 

Not 17 Skulder till Strängnäs Kommun 

2018-12-31 2017-12-31 

Räntebärande skulder 

Skuld Strängnäs Kommun 
Beviljad kreditlimit 30 000 30 000 
Outnyttjad del -30 000 -3 529 

Utnyttjat kreditbelopp 0 26 471 

Förfallotider 

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning 
senare än fem år efter balansdagen 
Skuld till Strängnäs kommun 232 000 152 000 

Summa 232 000 152 000 
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Not 18 Periodiserade anslutningsavgifter 

2018 2017  

Årets fakturerade anslutningsavgifter 15 957 3 623 
Årets intäkt från anslutningsavgifter -674 -91 
Utgående skuld 15 283 3 532 

Långfristig del 18 108 3 351 
Kortfristig del 798 181 

Not 19 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

2018 2017 
Uppgifter om moderföretaget 
Moderföretag i den koncern där SEVAB Nät AB är dotterföretag och 
koncernredovisning upprättas är SEVAB Strängnäs Energi AB, (org. 
Nr 556527-5764), med säte i Strängnäs 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende 
koncernföretag. 
Inköp (%) 3 2 
Försäljning (%) 2 1 

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma 
principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. 

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2018-12-31 2017-12-31 

Övriga poster 34 185 40 889 

Summa 34 185 40 889 
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Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 

2018 2017 

Avskrivningar 17 848 16 442 
Periodiserade anslutningsavgifter 14 756 3 351 
Avsättning till pensioner -43 -108 

Summa 32 561 19 685 

Not 22 Ställda säkerheter 

2018-12-31 2017-12-31  

För egna avsättningar och skulder 
Summa ställda säkerheter 

Not 23 Förslag till disposition av resultatet 

2018 2017 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 3 584 3 606 
Årets resultat -8 -22 

3 576 3 584 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

i ny räkning överförs 3 576 3 584 

Not 24 Händelser efter balansdagen 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 
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Not 25 Nyckeltalsdefinitioner 

Justerat eget kapital 
skatt 
Soliditet 
Avkastning på totalt kapital 

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 
genomsnitt 
Resultat efter finansiella poster dividerad med justerat eget kapital 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2019-06-13 för fastställelse. 

Strängnäs 2019-02-28 

eib;„----- 
Kerstin Dahlström 

Frank Backman 

Krister Lumme 

Susann Eriksson 
Auktoriserad revisor 

,Jd 
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Till bolagsstämman i SEVAB Nät AB, org. nr 556192-2856 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SEVAB Nät AB för år 2018. 

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

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

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 SEVAB Nät AB 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 upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av bolagets 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 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. 

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, 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. 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 vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. 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 årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

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. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för SEVAB Nät 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 SEVAB Nät AB 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 verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 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 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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