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Styrelsen och verkställande direktören för SEVAB Nät AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
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 bedrivs också 
stadsnätsrörelse vilket innebär utbyggnad och drift av fiberoptiskt bredbandsnät i Strängnäs kommun 
samt att tillhandahålla nätet för datatrafik. 

Ägarförhållanden 
SEVAB Nät AB är ett helägt dotterbolag till SEVAB Strängnäs Energi AB, org nr 556527-5764, och har 
sitt säte i Strängnäs. 

Koncernstruktur 
SEVAB Energi AB (SEVAB), 556527-5764, har tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö AB 
(EEM), 556458-1907, bildat ett gemensamt driftbolag, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB 
(ESEM), 556935-7501. SEVAB äger 25% av driftbolaget. Driftbolaget startades vid ingången av 2014 
och hanterar all operativ verksamhet. Samtlig personal i ägarbolagen, SEVAB och EEM, och deras 
dotterbolag är sedan 2014 anställda i ESEM. Genom stordriftsfördelar får SEVAB Nät större 
möjligheter att möta Energimarknadsinspektionens mer långtgående reglering och kan därmed bibehålla 
en stabil ekonomi. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Elnät 
Leverans av el  
Trots den milda vintern och nedstängning av industrier p.g.a.  corona  har det under året varit en fortsatt 
försiktig ökning av energiomsättningen i nätet. Totalt har leveransen av elenergi ökat med 0,9 %, från 
295 GWh år 2019 till 298 GWh år 2020. Energiförlusterna i elnätet uppgick under 2020 till 3,7 % (3,8 % 
år 2019). 

Under 2019 höj des elnätspriset både den 1 januari 2019 och den 1 oktober 2019, men under 2020 har 
ingen ändring av priset gjorts. SEVAB Nät fick 47:e plats (44:e plats 2019) av Sveriges 290 kommuner, 
vad gäller lägsta elkostnad för en lägenhet i "NilsHolgersson-undersökningen". En typlägenhet hade 480 
kr i elkostnad per månad att jämföra med 401 kr för den kommun med lägst kostnad och 679 kr för den 
kommun med högst kostnad under 2020. 

Leveranssäkerhet 
Medelavbrottstiden för oplanerade avbrott blev under året 66 minuter per kund. Det var en ökning 
jämfört med medelvärdet för tre senaste föregående åren som var 49 minuter per kund. Flera oväder med 
kraftig vind bidrog starkt till den höga medelavbrottstiden. En kontinuerlig förnyelse av elnätet pågår. 
Bland de planerade investeringar finns bland annat kablifiering av nätdelar och byggande av redundanta 
matningar, vilket kommer att minska risken för väderrelaterade avbrott. 
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Det ökade kravet på få och korta avbrott medför ett behov av mer avancerade övervaknings- och 
fellokaliseringssystem. Installationen av kommunicerande felindikatorer i ett flertal nätstationer börjar nu 
göra stor nytta vid fel i mellanspänningsnätet. Det innebär att felavhjälpning går fortare, men även en 
förbättrad arbetsmiljö och minskat slitage på anläggningsdelar. I takt med att moderna elmätare 
installeras hos kunderna och systemet med felindikatorer kopplas till driftövervakningssystemet 
förbättras driftövervakningen kontinuerligt. Det innebär möjlighet att effektivisera felavhjälpningen 
successivt. 

Underhåll 
Det förebyggande underhållet fokuseras på att bevara anläggningarna i ett bra skick så att de ger god 
drifts- och personsäkerhet. Det planerade underhållet styrs av anläggningens tillstånd och lagkrav. 

Elnätsreglering - reglerperioden 2020-2023  
Intäktsramen har sänkts på grund av att Energimarknadsinspektionen har gjort förändringar i regelverket 
för intäktsreglering. Sevab har en intäktsram för perioden 2020-2023, som är cirka 20 mnkr högre än 
planerade intäkter i långtidsplanen för motsvarande fyraårsperiod. 

SEVAB Nät har tillsammans med drygt 100 andra elnätsföretag överklagat Energimarknadsinspektionens 
beslut om intäktsram för perioden 2020. Ärendet är ännu inte avgjort i Förvaltningsrätten och det finns 
risk att ärendet kommer behöva prövas i flera instanser innan det avgörs slutgiltigt. 

Ett regeringsförslag är framtaget som innebär att företaget även får ta med underuttaget från 
reglerperioden 2012-2015, under förutsättning att det används till investeringar i nätet. Förslaget kommer 
förhoppningsvis att godkännas av riksdagen. 

Stadsnät 
Under 2020 har SEVAB beslutat att fortsätta samarbetet med Fibra. EEM har valt att säga upp 
samarbetet som löper ut 2020-12-31. Bedömningen är att förändringen inte kommer att påverka SEVAB 
negativt. Det finns möjlighet till ett förbättrat samarbete där organisationen för SEVAB stadsnät 
förtydligas. 

Antalet befintliga fastigheter som är möjliga att ansluta har minskat i snabb takt. SEVAB och övriga 
aktörer har bearbetat de flesta fastighetsägare som kan anslutas på kommersiella villkor. Det som kvarstår 
är framförallt fastigheter på landsbygden, där det idag saknas ekonomiskt stöd för att kunna ansluta 
dessa. Total har företaget anslutit 500 kunder under 2020. SEVAB ansluter nätstationer till stadsnätet 
(driftdatanät) vilket ger ökad möjlighet att ansluta fastigheter på landsbygden eller erbjuda övriga aktörer 
att göra detta. 

Tillgängligheteten är fortsatt hög, 99,97% mot mål på 99,95%. 

Investeringar 
Under året investerades totalt 167,3 (92,5) Mkr i SEVAB Nät AB. Investeringarna fördelades på elnät 
156,0 (80,1) mnkr och stadsnät 11,3 (12,4) Mkr. Investeringarna omfattade bland annat två nya 
fördelningsstationer i Jäder och Sundby och en anslutning till solcellsparken utanför Härad. Arbetet med 
att öka leveranssäkerheten genom kablifiering av friledningar fortsatte genom att flera kabelprojekt 
genomfördes. Under året påbörjades ett utbyte av elmätare och ett system för felindikatorer böljade 
installeras, hittills genomfört i cirka 260 av 1000 nätstationer. 
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Elnät 
Införande av mer väderberoende elproduktion, i form av sol och vindkraft, ställer krav på flexibilitet i 
styrning och övervakning av nätet. Exempel på det är Sveriges största solcellspark är byggd av 
Energiengagemang och HSB utanför Härad och vindkraftsparken i Kafjärden som ser ut att bli verklighet 
2022. 

Antalet laddbara bilar ökar nu snabbt. Laddinfrastrukturen för elbilsladdning växer dag för dag. Idag  
firms  det tusentals publika laddstationer i Sverige bestående av både snabbladdare och 
destionationsladdare. Installation av snabbladdare och vissa destinationsladdare har företaget kontroll på 
genom systemet med för- och färdiganmälan. Ökningen av hemmaladdning sker dock till stor del utanför 
vår kontroll, vilket gör att effektökningen i nätet kommer att bli en utmaning. 

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 medför ökat investeringsbehov i elnäten. Detta medför också behov av ny kompetens i 
organisationen. 

Det pågår en kraftig expansion inom företagets nätområde, vilket innebär en kraftig ökning av 
nyanslutningar. I Eskilstuna logistikpark är de flesta tomterna sålda och byggnation pågår på flera 
fastigheter.  Coops  nya lager är den största effektkrävande anläggningen. 
Kjula mottagningsstation kommer att förstärkas med större transformatorer för att möta det ökade 
effektbehovet i området. 

Nya lagkrav har beslutats vad gäller funktionskraven för elmätare. Det innebär att alla elnätsbolag i 
Sverige måste byta eller uppdatera sina elmätare. För SEVAB Nät innebär det att ca 17 400 elmätare 
kommer att bytas ut. Arbetet påbörjades 2020 och merparten beräknas vara utbytta till slutet av 2021. 

Överliggande nät 
Stamnätet i Sverige, som ägs och drivs av statens affärsverk Svenska kraftnät, kommer att byggas ut och 
förstärkas under ett antal år. Överföringsförmågan i så kallade flaskhalsar behöver öka och nya 
förbindelser med grannländerna kommer att byggas. Svenska kraftnät har under en längre tid indikerat en 
kraftig höjning av investeringsnivån, vilket i sin tur medför ökade regionnätskostnader för de lokala 
elnätsbolagen. 

Företaget bedömer att det kommer bli en effektbrist med den kraftiga expansion som sker i regionen. Idag 
är det svårt att möta förfrågningar från företag som vill bygga nytt eller bygga ut inom Sevabs nätområde 
på grund av effektbrist. Här fordras aktiva åtgärder från lokalnätsinnehavare, men framförallt av 
innehavarna av regionnät och stamnät. Regionnäten behöver byggas ut för att tillgodose de effektbehov 
som  firms.  Frågan rörande effekt-/kapacitetsbristen i elnäten förs på nationell nivå. Det pågår nationella 
och regionala projekt för att bättre nyttja befintliga kapacitet, parallellt med planerade förstärkningar av 
nätet. Projekten har dock långa ledtider. 

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. 
Industriella processer är helt beroende av el. Privatkunderna arbetar allt oftare från bostaden eller 
fritidshus och blir därmed känsligare för avbrott av såväl el som bredbandsuppkoppling. Acceptansen för 
elavbrott bedöms därför minska framöver och kravet på tillgång till el börjar bli lika högt ute på 
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landsbygden som i tätorten. En nollvision för elförsödningen medför betydligt högre kostnader för 
anläggningar, redundans med mera, som i slutänden måste finansieras av kunderna. 

Prisutveckling 
Prisutvecklingen framöver är starkt beroende av hur elnätsavgifterna utvecklas. Kunderna kommer att 
behöva finansiera de ökade elnätsavgifterna. Investeringar i elnätet för att bibehålla funktion, bygga ut 
för en ökad kapacitet och förbättrad driftsäkerhet, samt att följ a nya lagkrav för elmätare med mera är en 
nödvändig utveckling. Investeringsnivåerna bedöms öka de närmaste åren, vilket betyder ökade 
kapitalkostnader. ökade elnätsavgifter och ökade investeringar medför tillsammans behov av att höja 
taxorna de närmaste åren. 
Beslut har fattats att höja taxan med 2 % från 1 januari 2021. En trolig prisutveckling under de följande 
åren är att priset fortsätter att öka med ca 2 % per år. Intäktsnivåerna kan komma att påverkas av den 
framtida nätregleringen, med beslutade intäktsramar för 2020-2023. 

Stadsnät 
En fortsatt utmaning är den tuffa konkun-ensen i anslutningsaffären. En trend är även att 
anslutningspriset till kund är sjunkande vilket pressar lönsamheten. 

Risker 
Risk i beroendet av lagstiftning och nationella beslut 
Bolagets verksamhet är i hög grad beroende av lagstiftning och annan nationell reglering och står under 
Energimarknadsinspektionens (El) tillsyn. 
Energimarknadsinspektionens styr genom sin förhandsreglering bolagets möjligheter att ta betalt av sina 
kunder och förändringar i förhandsregleringen innebär en risk för att bolagets ekonomiska situation 
framöver påverkas. 
Bolaget bedriver en aktiv omvärldsbevakning och branschsamarbeten i syfte att tidigt ta del av och 
påverka förslag och beslut. 

Anläggningsrisk 
Bolagets huvudsakliga verksamhet är distribution av el och drift av fiberoptiskt stadsnät. Varje 
anläggning som t.ex. mottagningsstationer, luftledningar, nätstationer, kabel- och fibernät har alla en stor 
betydelse för att kunna leverera med hög kvalitet. För att säkerställa anläggningarnas funktion och 
driftssäkerhet arbetar bolaget aktivt med löpande och förebyggande underhåll, successiva 
förnyelseinvesteringar och aktivt försäkringsskydd för att minimera anläggningsrisken. 

Kreditrisk 
Kundkreditrisken regleras genom av styrelsen beslutad kreditpolicy. Policyn säkerställer rutiner för att 
uppnå en hög grad av kontroll och därmed en minimerad risk för bolaget i kundkredithanteringen. Ytterst 
syftar policyn till att begränsa kundförlusternas storlek. 

Finansiell risk och likviditetsrisk 
Verksamhetens kapitalbehov tillgodoses genom Strängnäs kommuns internbank. Finansiella risker 
regleras genom av styrelsen beslutad finanspolicy. Genom utnyttjandet av internbanken är 
likviditetsrisken i hög grad överflyttad till kommunen. 



Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 
Nettoomsättning 132 046 119 101 
Resultat efter finansiella poster 33 296 26 104 
Balansomslutning 692 017 543 399 
Soliditet (%) 14,9 19,0 
Avkastning på totalt kap. (%) 5,6 5,6 
Avkastning på eget kap. (%) 32,3 25,3 

2018 2017 2016 
113 628 106 328 103 481 
22 184 26 085 29 573 

467 151 412 909 362 198 
22,1 24,6 22,4 

5,3 6,9 9,0 
21,5 25,7 36,5 
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För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets förlust 

3 561 412 
-15 158 

3 546 254  

disponeras så att 
i ny räkning överföres 3 546 254 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning 
tkr 

Not 2020-01-01 2019-01-01 
-2020-12-31 -2019-12-31 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 2 132 046 119 101 
Övriga rörelseintäkter 164 150 

132 210 119 251  

Rörelsens kostnader 
Råvaror och andra direkta kostnader -32 002 -30 843 
Övriga externa kostnader 3 -37 895 -37 650 
Personalkostnader 4 85 5 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -23 617 -19 460 
Övriga rörelsekostnader 0 -841 

-93 429 -88 789 
Rörelseresultat 5 38 781 30 462 

Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -5 485 -4 358 
Resultat efter finansiella poster 33 296 26 104 

Bokslutsdispositioner 7 -33 311 -26 119 
Resultat före skatt -15 -15 

Skatt på årets resultat 8 0 0 
Årets resultat -15 -15 
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Balansräkning 
tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2020-12-31 

7(21) 

2019-12-31  

Byggnader och mark 9 29 257 15 283 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 578 787 469 506 
Inventarier, verktyg och installationer 11 0 0 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 12 72 137 51 756 

680 181 536 545 

Summa anläggningstillgångar 680 181 536 545 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Aktuella skattefordringar 50 50 
Övriga fordringar 4 050 3 608 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 7 734 3 193 

11 834 6 851 

Kassa och bank 2 3 
Summa omsättningstillgångar 11 836 6 854 

SUMMA TILLGÅNGAR 692 017 543 399 
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Balansräkning 
tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Not 

14, 15 

2020-12-31 2019-12-31  

Aktiekapital 4 000 4 000 
Reservfond 800 800 

4 800 4 800 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 3 561 3 576 
Årets resultat -15 -15 

3 546 3 561 
Summa eget kapital 8 346 8 361 

Obeskattade reserver 16 119 321 119 321 

Avsättningar 17 
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 307 406 
Summa avsättningar 307 406 

Långfristiga skulder 18 
Skulder till Strängnäs kommun 382 000 282 000 
Övriga skulder 19 27 897 20 967 
Summa långfristiga skulder 409 897 302 967 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 3 355 2 716 
Skulder till Strängnäs kommun 36 789 20 493 
Skulder till koncemföretag 14 795 6 886 
Skulder till intresseföretag 22 499 14 958 
Övriga skulder 34 453 34 037 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 42 255 33 254 
Summa kortfristiga skulder 154 146 112 344 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 692 017 543 399 
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Rapport över förändringar i eget kapital 
tki 

Bundet eget kapital 
Aktie- Bundna 

kapital reserver 

Fritt eget kapital 
Balanserat Summa 

resultat eget kapital 

Ingående eget kapital 2019-01-01 4 000 800 3 576 8 376 

Årets resultat -15 -15 

Utgående eget kapital 2019-12-31 4 000 800 3 561 8 361 

Årets resultat -15 -15 

Utgående eget kapital 2020-12-31 4 000 800 3 546 8 346 
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Kassaflödesanalys 
tkr 

Not 2020-01-01 2019-01-01 
-2020-12-31 -2019-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 21 33 296 26 104 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 22 30 887 23 497 
Betald skatt 0 -2 
Resultat efter finansiella poster 64 183 49 599 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av kortfristiga fordringar -4 983 -4 022 
Förändring av kortfristiga skulder 17 880 -2401 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 77 080 43 176 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -167 253 -92 530 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -167 253 -92 530 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 116 291 71 539 
Erhållna (lämnade) koncernbidrag -26 119 -22 190 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 90 172 49 349 
Årets kassaflöde -1 -5  

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets börj an 3 8 
Likvida medel vid årets slut 2 3 
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Noter 
tkr 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

För arbete på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utförts uppdrag som intäkt i 
takt med att arbetet utförs. 

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 hälften av 1/20 av resterande 90%. Totalt intäktsförs 
12,25% år 1. År 2-20: 4,5 % och år 21 2,25%. 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter 

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följ ande avskrivningsprocent tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 2,5 % 
Markanläggningar 5 % 
Fördelningsstationer 2,5 % 
Lågspänningskablar 2,5 % 
Högspänningskablar 2,5 % 
Nätstationer, ställverk och trafo 2,5-6,7 % 
Mätare och mätinfrastruktur 4-50 % 
Fibernät 3,3-10 % 
Övriga maskiner och inventarier 10-14 % 
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Komponentindelning 
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när 
komponenterna har väsentligt olika nyttj andeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts 
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. 

Finansiella instrument 
Derivatinstrument 
Avtal om 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. 

Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas. 

Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott. 
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På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 

Avsättningar 
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret 
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst 
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. 

Offentliga bidrag 
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att 
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att 
täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas 
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet. 

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

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

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men  fore  bokslutsdispositioner och skatter. 

Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 

Avkastning på totalt kap. (%) 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 

Avkastning på eget kap. (%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt). 
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Uppskattningar och bedömningar 
Företagets ledning gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följ den av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verldiga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvudsak 
nedan. 

Effekter av elnätsregleringen 
I bolaget  firms  elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter från Energimarknadsinspektionen. De 
avgifter som elnätsverksamheten tar ut av sina kunder ligger inom föreskrivna ramar för den nuvarande 
perioden 2016-2019. Energimarknadsinspektionen har lagt fram ett förslag på justering av 
intäktsreglering till perioden, 2020-2023 som sannolikt kommer att betyda snävare inäktsram. 

Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar 
Företaget har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende materiella anläggningstillgångar. 
Dessa testas för nedskrivningsbehov. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts 
genom beräkning av nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata 
antaganden avseende exempelvis avkastningskrav. 

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

Nettoomsättning per intäktsslag 

2020 2019  

Nätintäkter 104 105 100 440 
Anslutningsavgifter 5 816 3 866 
Inflyttningsavgifter 465 450 
Sidoordnad verksamhet 2 904 1 349 
Stadsnät 18 756 12 996 
Nettoomsättning 132 046 119 101 

Punktskatter 101 551 98 577 

Nettoomsättning inklusive punktskatter 233 597 217 678 

Not 3 Arvode till revisorer 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

2020 2019 

KPMG 
Revisionsuppdrag 79 89 

79 89 
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Not 4 Anställda och personalkostnader 
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för övriga anställda -69 -9 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -16 4 

-85 -5 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader -85 -5  

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 29 % 17 % 
Andel män i styrelsen 71 % 83 % 

Not 5 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag 
2020 2019  

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 2,00 % 2,00 % 
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 2,00 % 2,00 % 

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 
2020 2019 

Räntekostnader till Strängnäs kommun 5 464 4 355 
Övriga räntekostnader 21 3 

5 485 4 358 

Not 7 Bokslutsdispositioner 
2020 2019 

Lämnat koncernbidrag -33311 -26119 
-33311 -26119 
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Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt 
2020 2019  

Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt 0 0 
Totalt redovisad skatt 0 0 

Avstämning av effektiv skatt 
2020 2019  

Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt -15 -15 

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 3 21,40 3 
Ej avdragsgilla kostnader -21,40 -3 -21,40 -3 
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0 

Not 9 Byggnader och mark 
2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 16 520 16 520 
Omföring från Pågående nyanläggningar 14 785 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 305 16 520 

Ingående avskrivningar -1 237 -630 
Årets avskrivningar -811 -607 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 048 -1 237 

Utgående redovisat värde 29 257 15 283 

Bokfört värde byggnader 16 244 6 799 
Bokfört värde markanläggningar 11 928 7 669 
Bokfört värde mark 1 085 815 

29 257 15 283 
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Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 762 722 698 959 
Inköp 53 109 36 348 
Försäljningar/utrangeringar 0 -1 360 
Omföring från Pågående nyanläggningar 78 978 28 775 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 894 809 762 722 

Ingående avskrivningar -293 216 -274 882 
Försäljningar/utrangeringar 0 519 
Årets avskrivningar -22 806 -18 853 
Utgående ackumulerade avskrivningar -316 022 -293 216 

Utgående redovisat värde 578 787 469 506  

Anskaffningsvärdet har minskats med offentliga bidrag från Eskilstuna kommun med 10 171 tkr 
avseende logistikpark i Kjula år 2014 och med 1 200 tkr för Sundbyholms hamn år 2017. 

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer 
2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 12 947 12 947 
Försäljningar/utrangeringar -5 838 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 109 12 947 

Ingående avskrivningar -12 947 -12 947 
Försäljningar/utrangeringar 5 838 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 109 -12 947 

Utgående redovisat värde o o 

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående nedlagda kostnader 51 756 24 350 
Under året nedlagda kostnader 114 144 56 181 
Under året genomförda omfördelningar för aktivering -93 763 -28 775 
Utgående nedlagda kostnader 72 137 51 756 
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Upplupen anslutningsavgift för stadsnät 
Upplupen upplåtelseavgift för stadsnät 
Övriga poster 

2020-12-31 2019-12-31  

7 648 2 672 
0 463 

86 58 
7 734 3 193 

Not 14 Antal aktier och kvotvärde 
Antal Kvot- 

Namn aktier värde 
SEVAB Nät AB 40 000 100 

40 000 

Not 15 Disposition av vinst eller förlust 
2020-12-31  

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

balanserad vinst 3 561 
årets förlust -15 

3 546 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 3 546 

Not 16 Obeskattade reserver 
2020-12-31 

Ackumulerade överavskrivningar 119 321 
119 321 

2019-12-31 

119 321 
119 321 

Not 17 Avsättningar 
2020-12-31 2019-12-31 

Pensioner och liknande förpliktelser 
Belopp vid årets ingång 406 467 
Årets förändring -99 -61 

307 406 
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Not 18 Upplåning 

Långfristiga räntebärande skulder 

2020-12-31 2019-12-31 

Skulder till Strängnäs kommun 382 000 282 000 
382 000 282 000 

Kortfristiga räntebärande skulder 
Checkräkningskredit hos Strängnäs kommun internbank 36 668 20 377 

36 668 20 377 

Summa räntebärande skulder 418 668 302 377 

De kortfristiga räntebärande skulderna ingår i balansposten Kortfristiga skulder till Strängnäs kommun. 

Förfallotider 
Förfaller senare än fem år efter balansdagen 382 000 282 000 

382 000 282 000 

Not 19 Övriga långfristiga skulder 

Periodiserade anslutningsavgifter 

2020-12-31 2019-12-31 

Ingående skuld 22 164 18 906 
Årets fakturering av anslutningar> 63A 8 786 4 346 
Årets intäkt från anläggningsavgifter -1 417 -1 089 
Kortfristig del av skuld -1 636 -1196 

27 897 20 967 

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2020-12-31 2019-12-31 

Övriga poster 

Not 21 Räntor och utdelningar 

Erlagd ränta 

42 255 33 254 
42 255 33 254 

2020-12-31 2019-12-31 

5 458 4 267 
5 458 4 267 
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Not 22 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
2020-12-31 2019-12-31  

Avskrivningar 23 617 19 460 
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 841 
Förändring i periodiserade anslutningsavgifter 7 369 3 257 
Förändring i avsättningar för pensioner -99 -61 

30 887 23 497 

Not 23 Ställda säkerheter 
2020-12-31 2019-12-31 

Ställda säkerheter 0 0 
0 0 

Not 24 Eventualförpliktelser 
2020-12-31 2019-12-31 

Eventualförpliktelser 0 0 
0 0 

Not 25 Uppgifter om moderföretag 

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är SEVAB 
Strängnäs Energi AB med organisationsnummer 556527-5764 med säte i Strängnäs. 

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är 
Strängnäs kommunföretag AB med organisationsnummer 559223-9965 med säte i Strängnäs. 

Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. 



Gerard De Geer 

ersson 
kställande direktör 

SEVAB Nät AB 
Org.nr 556192-2856 

21(21) 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. 

Strängnäs 2021-02-17 

an H iniö 
Ordförande 

Angela  Andersson  

Madeleine Bilberg 

Kjell Kristiansen 

Leif Lindström 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021- 

Susann Eriksson 
Auktoriserad revisor  



I rEttl2 
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 2020. 

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 2020 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. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

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. 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av 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 och verkställande direktörens förvaltning för SEVAB Nät 
AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören 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 och verkställande direktörens 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 

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 
eller verkställande direktören 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 

Västerås den  '4 nicti• 202_.( 

Susann Eriksson 

Auktoriserad revisor  

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

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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