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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

VA visar för året ett mindre överskott om 2,0 Mkr. Av överskottet har 1,5 Mkr balanserats för att 
täcka ev underskott under kommande år.

Verksamheten är i förhållande med jämförbara kommuner belastad med höga kapitalkostnader.

Vid sidan av monopolverksamheten för VA-kollektivets räkning så bedrivs inom VA i mindre 
skala en affärsverksamhet "Industrivatten". Industrivatten ingår inte i denna redovisning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har 1,882 miljoner kubikmeter vatten levererats. Motsvarande volym för 2017 var 1,823 
miljoner kubikmeter.

En ny taxemodell för VA infördes 2012-12-01. Taxan bygger på Svenskt Vattens basmodell, och 
innebär en högre fast andel och ett lägre kubikmeterpris jämfört med tidigare taxa. Taxegruppen 
"allmän platsmarkshållare" har tillkommit. I samband med detta så genomfördes en höjning av 
taxan med totalt 11%. Under året höjdes anläggningsavgifterna med i genomsnitt 1,67% och 
Brukningsavgifterna höjdes med 5%.

Från 2014-01-01 köper SEVAB samtliga tjänster avseende VA-verksamheten, liksom för övriga 
nyttigheter, från det med Eskilstuna Energi & Miljö AB gemensamt ägda driftbolaget Eskilstuna 
Strängnäs Energi & Miljö AB.

Investeringar inom VA uppgår under året till  41,5 Mkr, av vilket till största delen avser 
investeringar utbyggnad/underhåll av befintligt ledningsnät.

Upprustning och reinvvnesteringar i va-anläggningar kommer att vara i fokus under flera år framåt. 
Både behov av upprustning och kapacitetsökning samt till en del nya krav, t ex kommande skärpta 
utsläppskrav för reningsverken, ligger till grund för detta. Dessutom bidrar även planerad va-
utbyggnad och exploateringar i väsentlig grad till det ökade investeringsbehovet.

Avseende organisationsutveckling har fokus legat på standardisering och harmonisering av 
arbetssättet både inom VA och i gränsnittet mot andra affärsområden. I det avseendet har kundnära 
processer reviderats/tagits fram, dvs anslutningsprocessen och processen för hantering av 
försäkringsärenden. Bland utmaningar som hanterats är prioriteringar bland många initiativ och 
investeringsprojekt. Som ett pilotinitiativ inom verkmsahetsutvecklingsprogrammet under 
arbetsnamnet ESEM 2.0 slutfördes projektstyrningsinitiativet med syftet att effektivisera och 
optimera projektportfölj och styrning. Dessutom fattades beslut om att renodla 
projektverksamheten genom att bilda en separat avdelning; Projekt och Investering.

Leveransen av dricksvatten har överlag fungerat väl under året. Dricksvattnet har vid ett tillfälle fått 
anmärkning i både kemiskt/fysikaliskt och mikrobiologiskt beroende på färg och turbiditet. Arbetet 
med att återuppta driften och inrätta egenkontrollporgram för Gorsingeholm reservvattenverk 



SEVAB Strängnäs Energi AB VA-verksamheten
556527-5764

3(16) 

slutfördes under året. Dessutom pågår arbetet med framtagning av vattenskyddsområdet för grund-
vatten. Framtaget tekniskt underlag och förslag till skyddsföretskrifter har förankrats hos 
exempelvis Länsstyrelsen och Trafikverket samt remissats på tjänstemannanivå i Strängnäs 
kommun.

Under året inträffade inga större händelser som behövde hanteras inom ramen för 
krishanteringsplanen. Egenkontrollprogram inklusie provtagningar och analysarbete har i övrigt 
fungerat väl. Försäkringsärendet med anledning av skyfall i Strängnäs den 25 juli 2016 med flera 
översvämmade fastigheter till följd har avslutats. Försäkringsärendet med anledning skyfall och 
översvämningar i Mariefred 2015 har avslutats. Flera regresskrav har i båda fall reglerats av 
försäkringsbolaget.

Avloppsvattenrening och avledning av avloppsvatten har överlag fungerat väl under året. Arbetet 
med övergripande projektplan för avloppsvattenhantering enligt inriktningsbeslutet har fortsatt 
under året. Som en del av arbetet har ansökan om nytt tillstånd för Strängnäs reningsverk skickats 
in till myndigheterna.

Arbetet på ledningsnätet har dominerats av förnyelse, exploatering och utbyggnad i Djupvik.VA-
utbyggnaden i Djupvik slutfördes med mycket bra resultat. Flera vattenläckor på dricksvatten-
ledningsnätet inträffade under året. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Fr o m 2019-01-01 höjs anläggningsavgifterna med 3,3%.

Framtida utveckling

Utsikter på längre sikt

För 2019 förväntas VA visa ett överskott.

Upprustning och reinvesteringar i va-anläggningar kommer att vara i fokus under flera år framåt. 
Både behov av upprustning och kapacitetsökning samt till en del nya krav, kommande skärpta 
utsläppskrav för reningsverken, ligger till grund för detta. Dessutom bidrar även planerad va-
utbyggnad och exploateringar i väsentlig grad till det ökade investeringsbehovet.

Avseende organisationsutveckling har fokus legat på standardisering och harmonisering av 
arbetssättet både inom VA och i gränssnitt till andra affärsområden. I det avseende har kundnära 
processer reviderats/tagits fram dvs. anslutningsprocessen, processerna för hantering av 
försäkringsärenden samt klagomål på dricksvatten. Bland utmaningar som hanterats är 
prioriteringar bland många initiativ och investeringsprojekt. Som ett av pilotinitiativ inom 
verksamhetsutvecklingsprogrammet under arbetsnamnet ESEM 2.0 startade 
projektstyrningsinitiativet med syftet att effektivisera och optimera projektportfölj och styrning.
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Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100 % av Strängnäs kommun.
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Resultaträkning Not 2018 2017

Nettoomsättning 83 803 75 333
Övriga rörelseintäkter 59 23

2 83 862 75 356

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 3 -12 247 -9 896
Övriga externa kostnader -47 723 -40 924
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -17 435 -17 110

Summa rörelsens kostnader -77 405 -67 930

Rörelseresultat 6 457 7 426

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -5 942 -6 350

Summa resultat från finansiella poster -5 942 -6 350

Resultat efter finansiella poster 515 1 076

Bokslutsdispositioner 5 -515 0

Årets resultat 0 1 076
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 61 62
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 488 457 477 271
Inventarier, verktyg och installationer 8 479 644
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 9 68 878 55 851

557 875 533 828

Summa anläggningstillgångar 557 875 533 828

Omsättningstillgångar
 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 046 8 762
Fordringar hos Strängnäs kommun 816 1 261
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 243 5 582

15 105 15 605

Summa omsättningstillgångar 15 105 15 605

Summa tillgångar 572 980 549 433
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 10

 Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust -21 604 -22 680
Årets resultat 0 1 076

-21 604 -21 604

Summa eget kapital -21 604 -21 604

Obeskattade reserver 11 515 0

Långfristiga skulder 12
Övriga skulder till Strängnäs Kommun 304 812 296 784
Övriga skulder 1 541 0

Summa långfristiga skulder 306 353 296 784

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 853 1 454
Skulder till intresseföretag 2 816 7 534
Övriga kortfristiga skulder 13 167 191 162 942
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 116 856 102 323

Summa kortfristiga skulder 287 716 274 253

Summa eget kapital och skulder 572 980 549 433

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys Not 2018 2017

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 6 457 7 427
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 15 17 949 17 110

Erhållen ränta 0 -3
Erlagd ränta -5 942 -6 348

18 465 18 186

Ökning/minskning kortfristiga rörelsefordringar 500 338
Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder 12 949 26 808

Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 913 45 332

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -41 481 -45 332

Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 481 -45 332

Upptagna lån 9 568 0

Årets kassaflöde 0 0
Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

VA-bokslutet har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter
Vatten- och avloppsverksamheten (va-verksamheten) prissätts genom beslut av va-huvudmannen. 
Prissättning sker enligt va-lagen enligt en självkostnadsmodell. Detta innebär att om va-
huvudmannen beslutat om en för hög taxa ska överskottet användas för att täcka eventuellt 
underskott i verksamheten under de tre därpå följande år. Därefter uppkommer en 
återbetalningsskyldighet till kunderna. 

Anslutningsavgifter för va, även benämnd anläggningsavgift, intäktsredovisas i enlighet med god 
redovisningssed 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.
Följande redovisning av anläggningsavgifter tillämpas:
Omvandlingsområden: 17% resultatförs År 1, resterande del periodiseras i 50 år.
Exploateringar samt Övriga anslutningar: 20% resultatförs År 1, resterande del periodiseras i 10 år.

Överskott i VA-verksamhet
VA-verksamheten regleras i Vattentjänstlagen och enligt den så är kommunallagens regler om 
självkostnadsprincipen styrande. 
Detta innebär att om va-huvudmannen beslutat om en förhög taxa ska överskottet användas för att 
täcka eventuelt underskott i verksamheten under de tre därpå följande åren. Därefter uppkommer en 
återbetalningskyldighet till kunderna.
Fr o m bokslutet 2018 behandlas överskottet som skuld till kund (VA-kollektivet) och bedöms vara 
en långfristig skuld. Reservationen har i resultaträkningen redovisats som en minskning av 
nettoomsättningen. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar 
som är förknippade med tillgången kommer att komma verksamheten 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.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. 
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Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader 25 - 50 år
Vatten- och avloppsnät         50 år
Mätare   5 - 10 år
Mätinstrument, arbetsmaskiner, kontorsinventarier, fordon m m          5 år

Pågående arbeten
Pågående arbeten är värderat till nedlagda direkta kostnader.
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Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets 
verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader.

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.

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifter betraktas som en förutbetald intäkt, vilken successivt intäktsförs i samma takt 
som den tillgång den bidragit till att finanansiera skrivs av.

Driftkostnader för rörnät
50% av nedlagda kostnader (exkl kapitalkostnader) på objekt Distribution SEVAB bokas 
automtiskt om till investeringar och aktiveras varje årsskifte. 

Fördelning av gemensamma kostnader
Kostnader gemensamma med andra affärsområden har fördelats i sin helhet med en 
fördelningsnyckel som tagits fram utifrån nyttjandegrad av de gemensamma resurserna.

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

Not 2 Intäkternas fördelning

2018 2017

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Vatten- och avloppsavgifter 74 980 69 052
Anläggningsavgifter VA 10 123 5 867
Hyror och arrenden 59 23
Förändring av skuld överskott VA -1 541 0
Övriga intäkter 242 413

Summa 83 862 75 356
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Not 3 Råvaror och förnödenheter

2018 2017

Inköp Stockholm Vatten 12 247 9 896

12 247 9 896

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

2018 2017

Räntekostnad lån från Strängnäs kommun 5 735 6 129
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 207 222

Summa 5 942 6 351

Not 5 Bokslutsdispositioner

2018 2017

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 
enligt plan 515 0

Summa 515 0

Not 6 Byggnader och mark

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 64 64

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64 64

Ingående avskrivningar -2 -1
Årets avskrivningar -1 -1

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 -2

Utgående restvärde enligt plan 61 62
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Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 685 531 634 690
-Inköp 28 454 50 841

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 713 985 685 531

Ingående avskrivningar -208 260 -191 372
-Avskrivningar -17 269 -16 888

Utgående ackumulerade avskrivningar -225 529 -208 260

Utgående restvärde enligt plan 488 456 477 271

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 3 601 3 601

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 601 3 601

Ingående avskrivningar -2 957 -2 735
-Avskrivningar -165 -222

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 122 -2 957

Utgående restvärde enligt plan 479 644
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Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2018 2017

Ingående nedlagda kostnader 55 851 61 359
Under året nedlagda kostnader 41 481 45 333
Under året genomförda omfördelningar -28 454 -50 841

Utgående nedlagda kostnader 68 878 55 851

Not 10 Eget kapital

2018 2017

Ingående balans -21 604 -22 680
Årets resultat 0 1 076

Utgående balans -21 604 -21 604

Not 11 Obeskattade reserver

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 515 0

Summa -515 0

Not 12 Upplåning

2018-12-31 2017-12-31

Räntebärande skulder

 Långfristiga skulder
Lån av Strängnäs kommun 304 812 296 784

Förfallotider
 Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning 
 senare än fem år efter balansdagen
Lån av Strängnäs kommun 304 812 296 784
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Not 13 Övriga korta skulder

2018 2017

Momsskuld 981 1 428
Fördelning av gemensamma skulder 166 210 161 514

167 191 162 942

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Anläggningsavgifter 115 667 99 456
Återställande av Våtmarken 0 2 500
Övriga poster 1 190 368

Summa 116 857 102 324

Not 15 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

2018 2017

Avskrivningar 17 434 17 110
Bokslutsdispositioner 515 0

Summa 17 949 17 110
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