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Styrelsen och verkställande direktören för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag avger 
följ ande årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

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 
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) startades under 2013 efter beslut i Eskilstuna och 
Strängnäs kommuner om att bilda ett gemensamt driftsbolag ägt av Eskilstuna Energi och Miljö AB 
(EEM) och SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB). Bolaget ansvarar sedan 2014-01-01 för all drift i 
ägarbolagens anläggningar. Detta innebär att bolaget bedriver verksamhet inom fjärrvärme, fjärrkyla, 
energitjänster, elhandel och elnät, fordonsgas, vatten och avlopp, återvinning och transport samt stadsnät. 

Ägarförhållanden 
Bolaget ägs till 75 % av Eskilstuna Energi och Miljö AB, org nr 556458-1907, och till 25 % av SEVAB 
Strängnäs Energi AB, org nr 556527-5764, och har sitt säte i Eskilstuna. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under 2020 sade Eskilstuna Energi och Miljö AB upp sina respektive upplåtelseavtal med Fibra AB. 
Under 2021 förvärvade de kvarstående ägarna de aktier som Eskilstuna Energi och Miljö AB ägde i 
Fibra. Under 2021 etablerades ett nytt samarbete med IP  Only  som är ny kommunikationsoperatör sedan 
november 2020. ESEM etablerade en driftorganisation för stadsnät under året. Det var en del 
tillgänglighetsproblem med stadsnätet i samband med starten, som verksamheten jobbade hårt för att 
komma till rätta med. 

Under året godkände respektive ägare tillägg till uppdragsavtal med ESEM. Tillägg till uppdragsavtalet 
syftar framförallt till att justera såväl uppsägningstid som avtalstiden i det uppdragsavtalet. Jämfört med 
tidigare uppdragsavtal innebär det nya tillägget att om uppdragsavtalet sägs upp ett givet datum, så 
upphör uppdragsavtalet att gälla 12 månader från datumet för uppsägningen. 

Solör BioEnergi är ny ägare av värmerörelsen i Strängnäs. Den 3 januari 2022 tog Solör Bioenergi 
formellt över som majoritetsägare av fjämärmeverksamheten i Strängnäs kommun Driftbolaget ESEM 
har tecknat ett TSA-avtal för att tillhandahålla drifttjänster till den nya ägaren i upp till ett års tid. Det 
innebär att ESEM kommer att fortsätta sköta drift, fakturering och kundservice åt det nya bolaget i upp 
till ett års tid. 

Styrelsen för ESEM beslutade i april 2021 att genomföra en genomlysning av ESEMs organisation. Syfte 
är att utvärdera om ESEM kan organisera sig på ett annat sätt för att skapa en högre effektivitet i 
verksamheten. Genomlysningen kommer att genomföras i etapper, där den första etappen avser 
ledningsfunktionen. 

Pandemisituationen har präglat verksamheten i koncernen. För att säkra leveranser av samhällskritiska 
tjänster vidtog ledningen tidigt åtgärder för att förhindra smittspridning och säkerställa att produktionen 
skulle fungera. Viktigast var de anställdas hälsa, inte minst för att kunna trygga leveranser av vatten, el, 
fjärrvärme, återvinningsverksamhet och kundservice. Pandemin bedöms inte ha haft någon större effekt 
på koncernens verksamhet under 2021. 
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Avseende pågående pandemi har verksamheten säkerställt sina leveranser i oförändrad omfattning med 
endast viss påverkan när det gäller projektverksamheten. 

Investeringar 
Investeringarna uppgick till totalt 22,0 (50,8 Mkr). ESEM investerar framförallt i fordon, 
anläggningsmaskiner och IT-infrastruktur som krävs för driftorganisationen. Under året var dessa 
investeringar relativt begränsade, på grund av leveransförseningar av beställda fordon och 
anläggningsmaskiner. 

Medarbetare 
ESEM är en stor arbetsgivare som är förlagd på många arbetsplatser. Antalet årsarbetare var i snitt 584,7 
under 2021 att jämföra med 573,4 årsarbetare under 2020, dvs en ökning med 11,3 årsarbetare. 
Koncernen arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsplats samt för att säkra nuvarande och framtida 
kompetenser. En utmaning idag är att klara kompetensförsörjning då det finns många 
bristkompetensyrken inom branschen. Det utbildas få inom de tekniska områdena i förhållande till 
behovet hos företagen, vilket gör att det är svårt att hitta välutbildade medarbetare. Under året 
genomfördes cirka 70 rekryteringar. För att attrahera fler att söka sig till ESEM har bolaget utvecklat 
kommunikation och metoder för att nå fler som har kompetens inom våra bristkompetensyrken. Andra 
aktiviteter för attrahera kompetens till såväl branschen som bolaget har varit att ta emot olika former av 
praktikanter, EX-jobbare och ferieanställda. 
Kompetensutveckling sker kontinuerligt för alla medarbetare genom dedikerade utbildningar. Under förra 
året var det en satsning på aktivt medarbetarskap, ledarskapsutveclding och jämställdhet/mångfald. Under 
2021 har ett system för utbildningssamordning införts och rutiner för utbildningskoordinering har tagits 
fram. 
ESEM har deltagit i Energibranschens utvecklingsprogram Qraftsamling, i syfte att utveckla 
jämställdhets och mångfaldsarbetet inom bolaget. Vidare har ett arbetssätt för aktiva åtgärder och 
likabehandling tagits fram inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete. Inför detta omfattande arbete 
har även alla chefer erbjudits en normutbildning. 
För att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla medarbetare har fokus på det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet och att främja en god arbetsmiljö. Företaget har erbjudit medarbetare 
arbetsmiljöutbildningar, hälsoundersökningar, ergonomigenomgångar, massage, massagestolar, frukt, 
gym, friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme per vecka. 
Koncernen arbetar med systematiskt arbetsmiljö- och miljöarbete för att förebygga olyckor och ohälsa  
saint  för att främja en god arbetsmiljö och miljö. Det förebyggande arbetet handlar om att kontrollera de 
risker som fmns i verksamheten. På ESEM drivs arbetet främst genom hållbarhetskommittéer på 
affärsområdena. De centrala aktiviteterna är: undersökning av verksamheten, bedömning av de risker som 
synliggjorts vid undersökningen, åtgärder för att minska riskerna och kontroll av att åtgärderna har 
bidragit till en bättre arbetsmiljö och miljö. Stöd- och ledningsprocesser som till exempel rutiner, 
fördelning av uppgifter och behovet av kunskaper är förutsättningar för att aktiviteterna ska kunna 
bedrivas och genomföras på bästa sätt. Under året inträffade totalt 45 olyckor, varav 7 olyckor medförde 
frånvaro. Sjukfrånvaron har sjunkit något de senaste åren och var cirka 3,0 % under 2021. Sjukfrånvaron 
avser all anställd personal, både tillsvidareanställd och visstidsanställd personal. 
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
År 2021 var bolagets 7:e år som gemensamt driftsbolag. Överenskommelsen om uppdraget styrs, förutom 
av ägardirektiv och aktieägaravtal, av det uppdragsavtal med ägarbolagen som tecknades i december 
2013. Respektive uppdragsavtal löper ett år i taget med en ömsesidig uppsägningstid om ett år. 

ESEMs uppdrag är att utföra verksamheten åt ägarbolagen. Att tillhandahålla kompetent personal är en 
nyckelfråga. Alla bolagets risker är också kopplade till personal och utföraruppdraget. En risk är 
kompetensförsörjning då flera av våra verksamheter finns inom bristyrken. ESEM arbetar aktivt med 
kompetensplanering och med att utveckla arbetsgivarvarumärket. 

Hållbarhetsrapport 
Hållbarhetsredovisning som även omfattar ESEM upprättas av Eskilstuna Kommunföretag AB. Den finns 
tillgänglig på någon av hemsidorna www.eakf. se  eller vvww.eem.se. 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 
Bolaget har tillstånd till drift av två tillståndspliktiga anläggningar och tre anmälningspliktiga 
anläggningar. Denna verksamhet påverkar miljön främst genom utsläpp till mark, luft och vatten. 

Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 1 536 411 1 417 083 1 272 051 1 179 389 1 039 133 
Resultat efter finansiella poster 0 0 0 0 0 
Balansomslutning 336 006 252 021 303 732 281 333 235 262 
Antal anställda 585 573 575 569 548 
Soliditet (%) 3,1 3,7 3,1 3,4 4,1 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

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

ansamlad förlust -3 029 553 
överkursfond 9 000 000 
årets vinst 1 076 734 

7 047 181 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 7 047 181 

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

Rörelsens intäkter 

Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31 

Nettoomsättning 2 1 536 411 1 417 083 
Aktiverat arbete för egen räkning 43 1 458 
Övriga rörelseintäkter 2 874 5 575 

1 539 328 1 424 116  

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -50 402 -64 724 
Övriga externa kostnader 3, 4 -1 047 149 -942 046 
Personalkostnader 5 -407 912 -385 057 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -32 679 -31 232 

-1 538 142 -1 423 059 
Rörelseresultat 6 1 186 1 057 

Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -1186 -1 057 

-1 186 -1 057 
Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 8 128 -574 
Resultat före skatt 128 -574 

Skatt på årets resultat 9 949 41 
Årets resultat 1 077 -533 
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Balansräkning 
tkr 

TILLGÅNGAR 

An  

Immateriella anläggningstillgångar 

Not 2021-12-31 

5 (19) 

2020-12-31 

Datorprogram 10 16 199 21 758 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
immateriella anläggningstillgångar 11 22 0 

16 221 21 758 

Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 1 475 1 933 
Inventarier, verktyg och installationer 13 112 911 113 895 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 14 89 5 623 

114 475 121 451 

Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjuten skattefordran 990 41 

990 41 
Summa anläggningstillgångar 131 686 143 250 

0 msättningstillgångar 

Varulager in m 
Råvaror och förnödenheter 13 417 14 235 

13 417 14 235 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 2 313 880 
Fordringar hos Eskilstuna kommun 39 986 
Fordringar hos koncernföretag 42 360 46 174 
Aktuella skattefordringar 6 192 6 192 
Övriga kortfristiga fordringar 15 64 987 27 636 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 34 127 12 716 

189 965 93 598 

Kassa och bank 938 938 
Summa omsättningstillgångar 204 320 108 771 

SUMMA TILLGÅNGAR 336 006 252 021 
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Balansräkning 
tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 202142-31 

6 (19) 

2020-12-31 

Eget kapital 17, 18 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 1 000 1 000 

1 000 1 000  

Fritt eget kapital 
Fri överkursfond 9 000 9 000 
Balanserad vinst eller förlust -3 030 -2 496 
Årets resultat 1 077 -533 

7 047 5 971 
Summa eget kapital 8 047 6 971 

Obeskattade reserver 19 2 775 2 903 

Långfristiga skulder 20 
Skulder till Eskilstuna kommun 100 000 40 000 
Summa långfristiga skulder 100 000 40 000 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 165 765 99 069 
Skulder till Eskilstuna kommun 0 8 898 
Skulder till koncernföretag 548 35 
Övriga kortfristiga skulder 21 13 148 40 882 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 45 723 53 263 
Summa kortfristiga skulder 225 184 202 147 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 336 006 252 021 
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Rapport över förändringar i eget kapital  
tic  

Aktie- 
kapital 

Fritt eget 
kapital 

Summa 
eget kapital 

Ingående eget kapital 2020-01-01 1 000 6 504 7 504 

Årets resultat -533 -533 

Utgående eget kapital 2020-12-31 1 000 5 971 6 971 

Årets resultat 1 077 1 077 
Avrundning -1 -1 

Utgående eget kapital 2021-12-31 1 000 7 047 8 047 
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01 2020-01-01 

tkr -2021-12-31 -2020-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 23 o o 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 24 32 139 31 076 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 32 139 31 076  

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av varulager och pågående arbete 818 768 
Förändring av kortfristiga fordringar -96 368 63 838 
Förändring av kortfristiga skulder 83 037 -51 752 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 626 43 930 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -885 -11 727 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -21180 -39 091 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 439 6 797 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 626 -44 021 
Årets kassaflöde 0 -91 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början 938 1 029 
Likvida medel vid årets slut 938 938 
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Noter 
tkr 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisnings lagen 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 uppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört uppdrag som intäkt i 
takt med att arbetet utförs. 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter 

Immateriella tillgångar 
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt 
kostnadsföringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt 
upparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer. 

Utgifter för förvärvade system och programvaror och därtill hörande nedlagt eget arbete balanseras som 
immateriell tillgång och redovisas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Balanserade 
utgifter för förvärvade system och programvaror skrivs av linjärt över nyttjandeperioden, dock högst 5 år. 

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. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Immateriella anläggningstillgångar 
Datorprogram 20 % 

Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7-20 % 
Inventarier, verktyg och installationer 10-33 % 
Fordon 10-20 % 

Komponentindelning 
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när 
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. 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. 
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Finansiella instrument 
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. 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
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Pensioner 
I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. 
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal 
eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt 
åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts. 
Bolaget redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler. Detta innebär 
att betalning av pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs. 

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning  fore  den normala 
tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig 
avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk 
fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna 
sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle 
krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 

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. 

Nyckeltals definitioner 
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. 

Antal anställda 
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
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Uppskattningar och bedömningar 
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De 
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga 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 
huvuddrag nedan. 

Nyttjandeperiod immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Bolaget fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed sammanhängande avskrivning för bolagets 
immateriella och materiella anläggningstillgångar. Dessa uppskattningar baseras på historisk kunskap om 
motsvarande tillgångars nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod samt bedömda restvärden prövas varje 
balansdag och justeras vid behov. 

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

Nettoomsättningen per intäktsslag 

2021 2020 

Tjänster avseende drift till ägarbolagen 795 334 740 364 
Tjänster avseende investeringsprojekt till ägarbolagen 723 177 663 532 
Tjänster till övriga kunder 17 900 13 187 

1 536 411 1 417 083 

Not 3 Leasingavtal 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

2021 2020 

Inom ett år 19 849 19 497 
Senare än ett år men inom fem år 13 032 17 573 
Senare än fem år 4 657 4 943 

37 538 42 013 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 21 653 (20 488). 

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler och fordon. 

Not 4 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. 

2021 2020 

KPMG 
Revisionsuppdrag 144 144 
Skatterådgivning 4 0 

148 144 



Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag 13 (19) 
Org.nr 556935-7501 

Not 5 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

2021 2020  

Kvinnor 152 150 
Män 433 423 

585 573 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 2 978 2 808 
Övriga anställda 277 888 263 617 

280 866 266 425  

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 324 294 
Pensionskostnader för övriga anställda 24 566 22 155 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 93 355 88 570 

118 245 111 019 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 399 111 377 444 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 11% 11% 
Andel män i styrelsen 89% 89% 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 30% 33% 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 70% 67%  

Avtal om avgångsvederlag 
Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 12 månadslöner. 

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 

2021 2020  

3,00% 3,00% 

66,00 % 69,00 % 
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Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 
2021 2020 

Räntekostnader 
Borgens- och internbanksavgifter 

Not 8 Bokslutsdispositioner 

528 
658 

1 186 

527 
530 

1 057 

2021 2020 

Förändring överavskrivning 128 -574 
128 -574 

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt 
2021  2020 

Skatt på årets resultat 
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 949 41 
Totalt redovisad skatt 949 41 

Avstämning av effektiv skatt 

Procent 

2021 

Belopp Procent 

2020  

Belopp 
Redovisat resultat före skatt 128 -574 

Skatt enligt gällande skattesats 20,6 -26 21,4 123 
Ej avdragsgilla kostnader 11,7 -15 -14,3 -82 
Skattereduktion för inventarieinköp 2021 -774,0 990 0,0 0 
Redovisad effektiv skatt -741,7 949 7,1 41 

Not 10 Datorprogram 
2021-12-31 2020-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 51 844 35 812 
Inköp 863 696 
Omfördelat från Pågående nyanläggningar 0 15 336 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52 707 51 844 

Ingående avskrivningar -30086 -24770 
Årets avskrivningar -6422 -5316 
Utgående ackumulerade avskrivningar -36 508 -30 086 

Utgående redovisat värde 16 199 21 758 
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Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 
2021-12-31 2020-12-31 

Ingående nedlagda kostnader 0 4 305 
Omklassificerat från pågående materialla nyanläggningar 0 1 878 
Under året nedlagda kostnader 22 9 153 
Under året genomförda omfördelningar för aktivering 0 -15 336 
Ugående nedlagda kostnader 22 0 

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 6 126 6 126 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 126 6 126  

Ingående avskrivningar -4 193 -3 700 
Årets avskrivningar -458 -493 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 651 -4 193 

Utgående redovisat värde 1 475 1 933 

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 
2021-12-31 2020-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 241 681 206 599 
Inköp 20 758 35 493 
Försäljningar/utrangeringar -1 717 -552 
Omfördelat från pågående nyanläggningar 4 618 141 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 265 340 241 681 

Ingående avskrivningar -127 786 -102 915 
Försäljningar/utrangeringar 1 156 552 
Årets avskrivningar -25 799 -25 423 
Utgående ackumulerade avskrivningar -152 429 -127 786 

Utgående redovisat värde 112 911 113 895 



Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag 16 (19) 
Org.nr 556935-7501 

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 
2021-12-31 2020-12-31 

Ingående nedlagda kostnader 5 623 8 807 
Omklassificerat till pågående immateriella nyanläggningar 0 -1 878 
Under året nedlagda kostnader 422 5 476 
Under året genomförda omfördelningar till kostnad för 
försäljning till ägarbolag -1 338 -6 641 
Under året genomförda omfördelningar för aktivering -4 618 -141 
Utgående nedlagda kostnader 89 5 623 

Not 15 Övriga fordringar 
2021-12-31 2020-12-31 

Fordringar hos bolag i SEVAB koncernen 51 108 21 986 
Övriga poster 13 879 5 650 

64 987 27 636 

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna intäkter 520 97 
Övriga poster 33 607 12 619 

34 127 12 716  

Not 17 Antal aktier och kvotvärde 
Antal Kvot- 

Namn aktier värde 
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 1 000 1 000 

1 000 

Not 18 Disposition av vinst eller förlust 
2021-12-31  

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

ansamlad förlust -3 030 
överkursfond 9 000 
årets vinst 1 077 

7 047 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 7 047 

7 047 
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Not 19 Obeskattade reserver 
2021-12-31 2020-12-31  

Ackumulerade överavskrivningar 2 775 2903
2 

 
775 2 903 

Not 20 Upplåning 
2021-12-31 2020-12-31 

Långfristiga räntebärande skulder 
Skulder till Eskilstuna kommun 100 000 40 000 

100 000 40 000 

Kortfristiga räntebärande skulder 
Skulder till Eskilstuna kommun 0 60 000 
Checkräkningskredit hos Eskilstuna kommun internbank -50 647 -66 187 

-50 647 -6 187 

Förfallotider 
Förfaller senare än fem år efter balansdagen o o 

o o 

De kortfristiga skulderna ingår i någon av balansposterna Kortfristiga fordringar hos Eskilstuna kommun 
eller Kortfristiga skulder till Eskilstuna kommun. 

Not 21 Övriga kortfristiga skulder 
2021-12-31 2020-12-31 

Skulder till bolag i SEVAB koncernen 0 28 055 
Övriga poster 13 148 12 827 

13 148 40 882 

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna personalkostnader 34 677 31 039 
Övriga poster 11 046 22 224 

45 723 53 263 

Not 23 Räntor och utdelningar 
2021-12-31 2020-12-31  

Erlagd ränta 1 240 994 
1 240 994 
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Not 24 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
2021-12-31 2020-12-31 

Avskrivningar 32 679 31 232 
Realisationsresultat -540 -156 

32 139 31 076 

Not 25 Eventualförpliktelser 
2021-12-31 2020-12-31 

Eventualförpliktelser 

Not 26 Ställda säkerheter 

För skulder till kreditinstitut: 
Ställda säkerheter 

2021-12-31 2020-12-31  

Not 27 Uppgifter om moderföretag 

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är 
Eskilstuna Energi och Miljö AB med organisationsnummer 556458-1907 med säte i Eskilstuna. 

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är 
Eskilstuna Kommunföretag AB med organisationsnummer 556531-7293 med säte i Eskilstuna. 

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. 

Eskilstuna 2022-02-10 

Kan i Lainio 

Seppo Vuolteenaho 

, 
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Till bolagss ämman i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, org. nr 556935-7501 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2021 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 Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag 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 Eskilstuna 
Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag för år 2021 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 Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag 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  

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. 

Västerås den 8 mars 2022 

Susann Eriksson 

Auktoriserad revisor 

Revisionsberättelse Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, org. nr 556935-7501, 2021 2 (2) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

