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Styrelsen och verkställande direktören för Nybro Energi AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK och redovisas i tusental kronor om inte annat 
anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

Målet för verksamheten är att bedriva distribution av värme (fjärrvärme) samt fibernät och elhandel. 
Syftet är att enligt god ekonomisk och teknisk praxis effektivt utnyttja resurserna till att främja en god 
energiförsörjning. Verksamheten bedrivs inom Nybro kommun och dess närhet. 

Bolaget med säte i Nybro är ett helägt dotterbolag till Nybro Elnät AB (Org.nr. 556058-4897), som i sin 
tur är helägt av Nybro Kommunbolag AB (Org.nr. 556832-1110). 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Covid-19 pandemin 
Pandemin som bröt ut i början av år 2020 har påverkat verksamheterna även i Nybro Energi AB. Främst 
har det påverkat den fysiska kontakten med befinliga så väl som nya potentiella kunder. De fysiska 
kundbesöken har uteblivet och stora evenemang och kundbesök som normalt sett är en viktig del av 
verksamheterna och ett sätt att marknadsföra varumärket Nybro Energi har av naturliga skäl fått ställas 
in. Samtidigt har bolaget ställt om och anpassat verksamheten och öppnat upp för mer digitala möten med 
kunder. 

Omsättning och resultat 
Fjärrvärmeverksamheten 
Fjärrvärmeomsättningen uppgick till ca 61,7Mkr (64Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 
5,8Mkr (4,5Mkr). Tillgängligheten på fjärrvärmenätet har varit väldigt hög under året. Det har inte varit 
några oplanerade driftstopp under 2020. 

Elhandelsverksamheten 
Elhandelsförsäljningen omsättning uppgick till 54 GWh (45,7 GWh), vilket innebär en ökning från 
föregående år med ca 9GWh. Elhandelsbranschen är konkurrensutsatt och uppvaktningen har även under 
2020 varit stor från andra aktörer. Under 2020 har elhandelsbranschen första gången upplevt negativa 
priser där man får betalt för att förbruka sin el. Något sådant har ej inträffat tidigare. Man har även sett de 
billigaste spotpriserna på över femton år. 

Fiberverksamheten 
Omsättningen i fiberverksamheten uppgick under 2020 till 11,7Mkr (11Mkr) fördelat på nyanslutningar, 
6,4Mkr (6Micr) och abonnemangsavgifter på 5,4Micr (5M1cr). 
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Investeringar 
Fjärrvänneverksamheten 

Antalet ny uppkopplade fjärrvärmeanläggningar uppgick 2020 till 15 st (14st). Den sammanlagda 
nyinstallerade effekten uppgår netto till ca 400 kW. Återinkoppling av industrifastighet om ca 350 kW 
har också genomförts. 

Fiberverksamheten 
Under 2020 har uppdraget att förse hela Nybro kommun med fiber fortskridit. Fokus har fortsatt legat på 
landsbygden och de landsbygdsprojekt som beviljats bidrag från Jordbruksverket. 

Totalt har Nybro Energi beviljats ca 42Mkr i landsbygdsbidrag från Jordbruksverket. Under året har 
fiberprojektet erhållit bidrag från jordbruksverket på 3,1Mkr (totalt 3,8Mkr). Landsbygdsområde Sydost 
har färdigställts till 83%. I övriga landsbygdsprojekt pågår arbetet med plöjning och schaktning samt 
installation av fiberkunder. Samförläggning genomförs på ett antal sträckor. 

Då de större projekten på landsbygden fortlöper under flera år så tillämpas delaktivering av projekt 
baserat på fårdigställandegrad. Tidplanen för landsbydgsprojektens färdigställande har under året 
reviderats. 

Statistik 
Fjärrvänneverksamheten 
Energiomsättningen i fjärrvärmenäten i Nybro, Alsterbro och Orrefors uppgick 2020 till 81,8 GWh (88 
GWh). Omsättningsminskningen är direkt kopplad till det milda klimatet. År 2020 uppgick antal 
graddagar (dagar med uppvärmningsbehov) till 80 % av ett normalår enligt statistik över Nybro från 
SMHI. 

Elhandelsverksamheten 
Totalt antal tillkommande leveranspunkter till elhandelsverksamheten uppgick 2020 till ca 550 stycken. 
Antalet leveranspunkter för elhandelsverksamheten i vårt egna nät fortsätter att öka vilket följer tidigare 
års trend och visar att verksamhetens fokus på att vara ett enkelt, lokalt och tryggt elhandelsbolag ger 
resultat. 

Fiberverksamheten 
Under år 2020 passerade vi 2 000 stycken uppkopplade kunder. Antalet kunder som har beställt en tjänst 
var i slutet på året 1 300 stycken. Antalet kunder som önskar koppla upp sina fastigheter till fiber ökar 
fortfarande då vi under året mottagit fiberavtal i alla landsbygdsområden där vi har pågående arbeten 
igång. 
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

En risk som vi ser framöver gällande fjärrvämeverksamheten är de skatter och avgifter som under 2020 
läggs på kraftvärme och som gör att bolaget riskerar att tappa konkurrenskraft på marknaden mot 
alternativa uppvärmningslösningar. 

På elhandelssidan ser vi ett ökat intresse för solcellsanläggningar hos både näringsidkare och 
konsumenter. Marknaden ökar snabbt och bolaget kommer fortsätta arbetet med att hitta bra 
affårsupplägg för befintliga såväl som nya kunder. 

På fibersidan kommer arbetet med att säkerställa tillgången till fiber på landsbygden att fortsätta. Målet 
är att under 2021 ha fårdigställt återstående projekt på landsbygden. Fokus kommer även under 2021 att 
ligga på att hitta affårslösningar för att öka intäkterna i fibernätet. 

Användande av finansiella instrument 

Ränterisker 
Företagets ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter 
företaget för ränterisk avseende kassaflöde vilken delvis neutraliseras av kassamedel med rörlig ränta. 
Upplåning som görs med fast ränta utsätter företaget för ränterisk avseende verkligt värde. Styrelsen har 
antagit en finanspolicy som sätter ramarna för hur arbetet ska bedrivas. 

Kreditrisk 
Kreditrisk uppstår genom likvida medel, derivatinstrument och tillgodohavanden hos banker och 
finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade 
transaktioner. Företaget följer upp och analyserar kreditrisken för varje större kund innan standardvillkor 
för betalning och leverans erbjuds. 

Affärsmässig kreditrisk 
Nybro Energi ABs fakturering sker i form samfakturering med Nybro Elnät AB. Därav finns ingen egen 
kundreskontra i bolaget. Eventuella kundförluster regleras mellan bolagen. För att minska riskerna för 
kundförluster anlitas externt inkassoföretag av Nybro Elnät AB som kontinuerligt bevakar osäkra 
kundfordringar samt dess förändring över tid. Årets kundförluster har varit minimala varpå vi bedömer 
risken som mycket låg. Kreditbevakning sker dessutom löpande på de viktigaste leverantörerna. 

Likviditetsrisk 
Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras löpande av företaget för att säkerställa att företaget har 
tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten samtidigt som de löpande 
bibehåller tillräckligt med utrymme på avtalade kreditfaciliteter som inte nyttjats så att företaget inte 
bryter mot lånelimiter eller lånevillkor (där tillämpligt) på några av företagets lånefaciliteter. 

Andra icke-finansiella upplysningar 

Personal 

I Nybro Energi AB finns ingen anställd personal. Ansvariga för fiber- respektive elhandelsverksamheten 
är anställda i Nybro Elnät AB och tjänsterna köps in tillsammans med administrativa tjänster från Nybro 
Elnät AB 
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Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 93 777 98 547 98 675 77 878 
Resultat efter avskrivningar 10 456 8 882 8 363 -1 391 
Resultat efter finansiella poster 8 915 7 420 7 283 -2 727 
Balansomslutning 291 140 325 820 263 738 234 357 
Soliditet (%) 25,9 21,0 23,6 22,4 
Avkastning på eget kap. (%) 11,7 10,8 11,7 neg 
Avkastning på totalt kap. (%) 3,6 2,8 3,7 0,1 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

Förändring av eget kapital 
Aktie- 

kapital 
Reserv- 

fond 
Balanserat 

resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 

Belopp vid årets ingång 5 500 18 9 740 5 827 21 085 
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: 5 827 -5 827 0 
Årets resultat 7 081 7 081 
Belopp vid årets utgång 5 500 18 15 567 7 081 28 166 

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

balanserad vinst 
årets vinst 

15 567 399 
7 080 911 

22 648 310  

disponeras så att 
i ny räkning överföres 22 648 310 

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

<(Lit 
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Resultaträkning 
Tkr 

Rörelsens intäkter 

Not 

2 

2020-01-01 
-2020-12-31 
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2019-01-01 
-2019-12-31 

Nettoomsättning 3 93 777 98 547 
Övriga rörelseintäkter 2 187 

93 779 98 734 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och andra direkta kostnader -45 434 -49 886 
Handelsvaror -17 203 -20 978 
Övriga externa kostnader 4, 5, 6 -9 707 -9 182 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -10 980 -9 807 

-83 323 -89 852 
Rörelseresultat 10 456 8 882 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 357 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -1 541 -1 819 

-1 541 -1 462 
Resultat efter finansiella poster 8 915 7 420  

Resultat före skatt 8 915 7 420 

Övriga skatter -1 834 -1 593 
Årets resultat 7 081 5 827 
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Balansräkning 
Tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2020-12-31 

7(18) 

2019-12-31  

Byggnader och mark 9 177 177 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 52 32 
Inventarier, verktyg och installationer 11 201 768 183 851 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 12 74 737 43 513 

276 734 227 572 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 100 100 

100 100 
Summa anläggningstillgångar 276 834 227 672 

Omsättningstillgångar 

Varulager in in 14 
Råvaror och förnödenheter 3 152 1 587 

3 152 1 587 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag 15 3 366 51 917 
Fordringar hos Nybro Kommun 16 209 35 582 
Aktuell skattefordran 15 10 
Övriga kortfristiga fordringar 996 2 066 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 6 566 6 986 

11 154 96 561 

Summa omsättningstillgångar 14 306 98 148 

SUMMA TILLGÅNGAR 291 140 325 820 
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Balansräkning 
Tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Not 

18 

2020-12-31 

8(18) 

2019-12-31  

Aktiekapital 5 500 5 500 
Reservfond 18 18 

5 518 5 518 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 15 567 9 740 
Arets resultat 7 081 5 827 

22 648 15 567 
Summa eget kapital 28 166 21 085 

Obeskattade reserver 19 60 261 60 261 

Avsättningar 
Uppskjutna skatter 20 6 096 4 257 
Summa avsättningar 6 096 4 257 

Långfristiga skulder 21 
Övriga skulder till kreditinstitut 148 100 148 100 
Summa långfristiga skulder 148 100 148 100 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 6 513 5 681 
Skulder till koncernföretag 22 35 342 80 132 
Skulder till Nybro kommun 23 3 710 2 202 
Övriga kortfristiga skulder 564 1 327 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 2 388 2 774 
Summa kortfristiga skulder 48 517 92 117 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 291 140 325 820 

~i 



Nybro Energi AB 
Org.nr 556527-9162 

9 (18) 

Kassaflödesanalys Not 2020-01-01 2019-01-01 

Tkr -2020-12-31 -2019-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 8 915 7 420 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 25 10 980 9 737 
Betald skatt -1 3 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 19 894 17 160 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av varulager och pågående arbete -32 789 -4 516 
Förändring av kortfristiga fordringar 88 321 -25 954 
Förändring av leverantörsskulder 832 -2 414 
Förändring av kortfristiga skulder -47 341 17 079 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 28 917 1 355 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -28 917 -41 527 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 172 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -28 917 -41 355  

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 0 40 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 40 000 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets slut 
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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. 

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs, distribution av fjärrvärme, 
försäljning av el samt anslutningsavgift och abonnemangsavgifter för fiber. 

Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten. 

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

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

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

Materiella anläggningstillgångar 
Fjärrvärmetillgångar 3,33% 
Fibernät 4% 
Fj ärrvärmetillgångar vid bildandet 10% 
Mätare större fastigheter och industrier 20% 
Mätare villor 10% 
Fordon 20% 

From 2010 skrivs fiärrvärmetillgångar av med 3,33% mot tidigare 5%. 

I fiberverksamheten är merparten av de projekt som genomförs av större karaktär och löper över flera år 
och därför görs delaktiveringar för att uppvisa så rättvisande resultat som möjligt. Utgifter aktiveras i takt 
med intäktsredovisade anslutningsavgifter. 

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande under räkenskapsåret. 

Lik A 
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Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 

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. 

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier 
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier uppkommer i takt med försäljning 
(elcertifikat och ursprungsgarantier) och utsläpp (utsläppsrätter). Skulden värderas till samma värde som 
tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter 
och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift. 

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas som en kortfristig skuld. 

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas 
individuellt. 

Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån verkligt värde i enlighet med reglerna i 
kapitel 12 i BFNAR 2012:1 (K3). 

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

Varulager 
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 

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. 

4- 
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Offentliga bidrag 
Bidrag från Jordbruksverket 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 avslcrivningsbara beloppet. 

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 avskrivningar 
Resultat efter avskrivningar men före finansiella intäkter och kostnader. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före 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 eget kap. (%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt). 

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

te" e2A 
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Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen Nybro Elnät AB 

Försäljning av tjänster mellan bolagen sker baserat på ett antal nyckeltal vilka revideras årligen. 
Fjärrvärmeavgifter, elhandelsavgifter samt fiberanslutningsavgifter faktureras i enlighet med gällande 
prislistor. 

2020 2019  

Försäljning 4 894 5 470 
Inköp -52261 -55 141 

-47 367 -49 671 

Not 3 Intäkternas fördelning 
2020 2019  

Nettoomsättningen per rörelsegren 
Fj ärrvärmeverksamheten 61 735 64 249 
Fiberverksamheten 11 842 10 489 
Elhandelsverksamheten 20 200 23 926 

93 777 98 664 

Not 4 Leasingavtal 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 tkr (47 tkr). 

Not 5 Arvode till revisorer 
2020 2019 

KPMG 
Revisionsuppdrag 

Not 6 Anställda och personalkostnader 
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. 

-34 -72 
-34 -72  

Ersättning till administrativ personal, VD och styrelse betalas ut av moderbolaget 
Nybro Elnät AB, 556058-4897 
Bolagets del av ersättningen redovisas under övriga externa kostnader 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 9% 
Andel män i styrelsen 91 % 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0% 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 

14% 
86% 
0% 

100 % 
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Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter från koncernföretag 

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 

2020 2019 

0 357 
0 357 

2020 2019  

Räntekostnader till koncernföretag 
Övriga räntekostnader 
Borgensavgift till Nybro Kommun 

Not 9 Byggnader och mark 

-159 
-642 
-740 

-1 541 

2020-12-31 

-667 
-611 
-540 

-1 818 

2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 177 177 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 177 177 

Utgående redovisat värde 177 177 

Avser enbart mark 

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 188 272 
Inköp 34 
Försäljningar/utrangeringar 0 -84 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 222 188 

Ingående avskrivningar -156 -169 
Årets avskrivningar -14 13 
Utgående ackumulerade avskrivningar -170 -156 

Utgående redovisat värde 52 32 
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Not 11 Inventarier, verktyg och installationer 
2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 303 384 262 068 
Inköp 28 883 41 527 
Försäljningar/utrangeringar 0 -211 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 332 267 303 384 

Ingående avskrivningar -119 534 -109 905 
Försäljningar/utrangeringar 0 176 
Årets avskrivningar -10 966 -9 804 
Utgående ackumulerade avskrivningar -130 500 -119 533 

Utgående redovisat värde 201 767 183 851 

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 

2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 43 513 38 796 
Inköp 60 107 45 852 
Omklassificeringar -28 883 -41 135 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74 737 43 513 

Utgående redovisat värde 74 737 43 513 

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Glasrikets Skatter Ekonomisk förening, 769620-1701, Orrefors 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 100 100 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 100  

Utgående redovisat värde 100 100 

Not 14 Varulager 
2020-12-31 2019-12-31 

Lager Fjärrvärmeverksamheten (Fjärrvärmemätare) 639 101 
Lager Fiberverksamheten (Fiberkabel) 2 513 1 486 

3 152 1 587 

41-' 
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Not 15 Fordringar hos koncernföretag 
2020-12-31 2019-12-31  

Nybro Elnät AB 1 163 12 107 
Nybro Värmecentral AB 51 37 587 
Fastigheter i Nybro AB 12 12 
Nybro Bostads AB 1 504 1 548 
AB Nybro Brunn 637 663 

3 367 51 917 

Not 16 Fordringar hos Nybro kommun 
2020-12-31 2019-12-31 

Fordringar Nybro kommun 209 228 
Checkräkningskonto 0 35 354 

209 35 582 

I koncernmellanhavanden ingår del i koncernkontot med en checkräkningskredit uppgående till 15 000 
tkr (20 000 tkr) varav 2 780 tkr (0 tkr) är utnyttjat. Se Not 23 

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2020-12-31 2019-12-31  

Upplupna intäkter avseende leveranser i dec 6 566 6 968 
Förutbetalda kostnader 0 18 

6 566 6 986 

Not 18 Antal aktier och kvotvärde 
Antal Kvot- 

Namn aktier värde 
Antal A-Aktier 5 500 1 000 

5 500 

Not 19 Obeskattade reserver 
2020-12-31 2019-12-31 

Ackumulerade överavskrivningar 60 261 60 261 
60 261 60 261 

Not 20 Uppskjuten skatteskuld 
2020-12-31 2019-12-31 

Belopp vid årets ingång 4 257 2 666 
Årets avsättningar 1 839 1 591 
Belopp vid årets utgång 6 096 4 257 

Nybro Energi AB gick 2018 över till restvärdesavskrivning på inventarier 
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Not 21 Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 
2020-12-31 2019-12-31 

Skulder som förfaller inom ett år men förväntas förnyas 26 500 20 000 
Skulder som förfaller mellan ett och fem år efter balansdagen 121 600 128 100 
Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen 0 

148 100 148 100 

Not 22 Skulder till koncernföretag 
2020-12-31 2019-12-31  

Nybro Elnät AB 15 163 21 584 
Nybro Värmecentral AB 19 973 58 346 
Nybro Kommunbolag AB 205 202 

35 341 80 132 

Not 23 Skulder till Nybro Kommun 
2020-12-31 2019-12-31 

Checkräkningskonto 2 780 0 
Skulder till Nybro Kommun 930 0 

3 710 0 

I koncernmellanhavanden ingår del i koncernkontot med en checkräkningskredit uppgående till 15 000 
tkr (20 000 tkr) varav 2 780 tkr (0 tkr) är utnyttjat. 

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2020-12-31 2019-12-31 

Upplupna räntekostnader 74 72 
Övrigt 2 315 2 702 

2 389 2 774 

Not 25 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
2020-12-31 2019-12-31 

Avskrivningar 10 980 9 807 
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0 -70 

10 980 9 737  

Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Pågående Covid-19 pandemi har efter räkenskapsårets slut fortsatt att påverka bolaget när det kommer till 
fysiska kundbesök och andra arrangemang som fortsatt inte går att genomföra. 

Bolaget ser under första delen av 2021 ingen direkt påverkan på leverans och förbrukning av el och 
fjärrvärme för befinliga kunder. 



Ann Hammenholt 

Anders Holmkvarn 

KPMG 

Niclas Bremström 
Auktoriserad revisor 
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Not 27 Upplysning om särredovisningar 

Särredovisning har upprättats enligt Fjärrvärmelagen (2008:263). 

Särredovisningen finns tillgänglig hos 
- Nybro Energi AB, 0481-451 76, www.nybroenergi.se  

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämman 
2021-03-30 för fastställelse. 

Nybro den 4 mars 2021 

Håkan Dahlgren Urban Eliasson 
Verkställande direktör Ordförande 

Vår revisionsberättelse har lämnats 



Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nybro Energi AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Nybro Energi 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 Nybro Energi 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 
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. 

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

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

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens 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. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

'o tt 

Till bolagsstämman i Nybro Energi AB, org. nr 556527-9162 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Nybro Energi 
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. 
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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 Nybro Energi 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 
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. 

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 
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. 

Nybro den 

KPMG AB 

I 

  

  

Niclas Bremström 

Auktoriserad revisor 
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