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Styrelsen och verkställande direktören för Nybro Elnät AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019.

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.

F örvaltningsberättelse

Information om verksamheten 

Elniitsverksamh eten
Elnät är ett naturligt monopol och regleras av Energimarknadsinspektionen. Syftet för Nybro Elnät AB är 
att äga elnätsanläggningar och främja distribution av el inom Nybro kommun. Elnätsanläggningama och 
eldistributionen omfattar Nybro tätort med kringliggande landsbygd inom en radie av ca 5 km, samt 
området Alsterbro/Bäckebo och ett mindre område beläget i Kalmar kommun.

VA-verksamheten
VA-verksamheten ingår som en verksamhetsgren i Nybro Elnät AB och har kommunens uppdrag att vara 
huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därmed medverka till att kommunen 
kan fullfölja sitt ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. VA-verksamheten ansvarar för 
produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening utav spill- och dagvatten samt drift, 
underhåll och förnyelse av VA-anläggningar och ledningsnät inom fastställda verksamhetsområden.

Företaget har sitt säte i Nybro.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Omsättning och resultat 
Elnätsverksamheten
Den totala energiomsättningen i elnätsverksamheten uppgick 2019 till 172 GWh vilket är ca. 3 GWh 
lägre än föregående år. Milt väder under framförallt första kvartalet och något nedåtgående trend i 
industrin är förklarande faktorer.
Elnätsverksamhetens nettoomsättning uppgick till ca 60Mkr (57Mkr) vilket är ca 5% högre än 
föregående räkenskapsår. En stor anledning till ökningen i nettoomsättningen är tillkommande 
nyanslutningar där även ett antal större näringsidkare har anslutits.
Under året har det gjorts en del underhållsarbete på nät och fastigheter vilket medverkat till högre 
kostnader än föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgick till ca. 14Mkr (15,4Mkr)

VA-verksamh eten
Verksamhetens nettoomsättning uppgår till 36Mkr (36Mkr). Intäkterna består av försäljning av 
dricksvatten och behandling av avloppsvatten, samt anläggningsavgifter. Intäkter från försäljning av 
vatten och avlopp uppgår till 35,5 Mkr (35,5Mkr). Nya anläggningsavgifterna summerar 2019 till totalt 
5,9Mkr (885tkr). Anläggningsavgifterna periodiseras på 50 år och årets upplösning uppgår till 480tkr 
(433tkr). Verksamhetens resultat är 2019 en förlust på -2Mkr (-l,4Mkr).

ft*
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Investeringar 
Elnätsverksamh et en
Under 2019 har arbetet för att säkerställa leveranssäkerhet i vårt landsbygdsnät fortsatt, ca 2,3 km 
oisolerad 10 kV-linje har ersatts med jordkabel på sträckan Luvehult till Skillerhult. Nedkabling har även 
skett av lågspänningsnätet i Luvehult och Hinshult. En mindre utbyggnad av elnätet har gjorts i Leranäs, 
Alsterbro med 0,6 km högspänningsnät samt en ny transformatorstation.

I Nybro tätort har arbete utförts med att byta ut äldre kablar främst längs delar av Villagatan, Hornsgatan 
samt Stora Trädgårdsgatan. I tillägg till detta pågår utbyggnad av ett nytt bostadsområde i Hanemåla och 
Flundran.
De investeringar som har gjorts under 2019 och som ligger planerade kommande år följer en detaljerad 
långsiktig underhålls- och investeringsplan för att säkerställa och bibehålla leveranssäkerheten i vårt 
elnät.

VA - verksam h et en
Investeringstakten har successivt ökat under året och uppgår till 69Mkr (32Mkr).

Under 2019 har projektering av nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten påbörjats. Projektet 
beräknas att bli slutfört under 2021. Arbetet med överföringsledningar mellan Knivingaryd och Bäckebo 
fortlöper enligt plan och beräknas vara färdigställt i sin helhet under 2023. Arbetet med att uppnå 
säkerhetsklass två på samtliga vattenförande anläggningar pågår och beräknas vara färdigställt i sin 
helhet under 2020.

I Alsjöholm har etapp 2, Vinkelvägen/Alsjövägen förnyelse av spill-, dag-, och dricksvattenledningar 
färdigställts. Befintliga vattenledningar förlagda i bruksdammen Orrefors har tagits bort och nya 
ledningar har installerats i Johan Ekmans väg.

Statistik
E/nätsverksamheten
Nybro Elnät AB har antagit ett effektmål att minimera avbrottstiden i elnätet. Under 2019 uppgick 
tillgängligheten på nätet till 99,996%. Avbrottstiden uppgick till 21 min per kund och år och antalet 
avbrott uppgick till 0,42 stycken per kund och år i vårt eget nät. Under året gjordes det 21 nya 
servisanslutningar. Totalt anslöts 118 nya elnätskunder och 25 solproduktionsanläggningar kopplades in.

VA-verksamheten
Reinvesteringsprojekt på VA-ledningsnätet har utförts under året och uppkommer till:

Dricksvatten 1 010m, vilket motsvarar en förnyelsetakt av ledningsnätet på 0,41 % per år.

Spillvatten 900m, vilket motsvarar en förnyelsetakt av ledningsnätet på 0,37% per år.

Dagvatten 600m, vilket motsvarar en förnyelsetakt av ledningsnätet på 0,22% per år.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Under 2019 kom Energiinarknadsinspektionen (Ei) med beslut om ny intäktsram för perioden 2020-2023. 
Beslutet innebär en striktare reglering av de intäkter ett elnätsbolag är berättigad att ta ut från sina 
abonnenter. Elnätsbolagens branschorganisation har gjort en gemensam överklagan av beslutet till 
förvaltningsrätten. Nybro Elnät AB följer ärendet noggrant för att sedan analysera framtida påverkan på 
verksamheten.

w IK
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På VA sidan kommer arbetet med att säkra vattenförsörjningen i Nybro tätort samt kommunens västra 
delar att försätta. Arbetet med förnyelseplanen fortlöper och målsättningen med arbetet är att ta fram en 
övergripande undersökning och åtgärdsstrategi för vatten- och spillvatten systemen i Nybro Kommun. 
Under 2020 kommer VA även att arbeta med framtagande av en dagvattenplan och en dagvattenhandbok 
tillsammans med Nybro Kommun som skall fungera som vägledning och stöd i det gemensamma arbetet 
med dagvatten. Ambitionen är även att under 2020 ta fram en brand- och släckvattenplan tillsammans 
med räddningstjänsten.

Under 2020 kommer VA även att titta vidare på en revidering av dels anläggningsavgiften men också 
brukningsavgiften för VA. Detta är en konsekvens av de stora investeringar som är påbörjade och det 
investeringsbehov som VA verksamheten står inför. Under 2020 kommer investeringstakten trappas upp 
ytterligare.

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 ny kund innan standardvillkor för 
betalning och leverans erbjuds.

Affärsmässig kreditrisk
För att minska riskerna för kundförluster anlitas externt inkassoföretag som kontinuerligt bevakar osäkra 
kundfordringarna 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-flnansiella upplysningar 

Personal
I Nybro Elnät AB finns all administrativ personal anställd vilka även utför arbete för dotterbolagen 
Nybro Energi AB och Nybro Värmecentral AB. De administrativa personalkostnaderna fördelas ut till 
respektive bolag och affärsverksamhet med hjälp av en fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln 
uppdateras inför varje nytt verksamhetsår.

Under året som gått har fyra nyrekryteringar gjorts och två personer har slutat. Under året har bolaget 
haft en långtidssjukskrivning.
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Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Inom VA-avdelningen finns fem avloppsreningsverk (Överstatorp, Alsjöholm rv, Alsterbro rv, Bäckebo 
rv, Örsjö rv) med tillstånd enligt dåvarande miljöskyddslagen. Dessutom finns 
avloppsreningsanläggningar i form av U-verksamhet i Målerås, Knivingaryd och Gullaskruv kvar i 
begränsad användning. Inom VA-verksamheten finns sex vattenverk (Gårdsryd w, Alsjöholm vv, 
Knivingaryd w, Orrefors vv, Bäckebo vv, Örsjö vv). För vattenverk krävs inte tillstånd eller anmälan 
enligt miljöbalken. Istället är det i huvudsak livsmedelslagen som reglerar verksamheten vid vattenverk. 
Frågor om vattenskydds-områden regleras i miljöbalken.

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 95 692 92 795 88 527 86 547
Resultat efter avskrivningar 16410 18 445 17 345 18 580
Resultat efter finansiella poster 12 037 13 980 12 808 14 405
Balansomslutning 425 809 374 450 353 986 413 365
Soliditet (%) 21,3 21,8 20,0 14,8
Avkastning på eget kap. (%) 13,3 17,1 18,1 23,5
Avkastning på totalt kap. (%) 3,9 5,8 6,0 5,9
Antal anställda 38 39 38 34

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital (Tkr)
Aktie Reserv Balanserat Årets Totalt

kapital fond resultat resultat
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut

13 000 1 565 19914 584 35 063

av årets årsstämma: 584 -584 0
Årets resultat 474 474
Belopp vid årets utgång 13 000 1 565 20 497 474 35 537

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

balanserad vinst 20 497 434
årets vinst 474 393

20 971 827

disponeras så att 
i ny räkning överföres 20 971 827

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

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning 
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not 2019-01-01 2018-01-01
-2019-12-31 -2018-12-31

2
3 95 692 92 796

4014 2 946
11 998 15 263

111 704 111 005

-28 202 -26 768
4,5 -21 125 -22 552
6 -29 851 -27 472

-15 611 -15219
-505 -549

-95 294 -92 560
16 410 18 445

7 9 3 749
8 -4 382 -8 214

-4 373 -4 465
12 037 13 980

9 -11 565 -13 379
472 601

2 -17
474 584



Nybro Elnät AB
Org.nr 556058-4897

7(19)

Balansräkning
Tkr

Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Inventarier, verktyg och installationer 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos Nybro Kommun
Aktuell skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR

10 1 624 2 158
1 624 2 158

11 40 917 40 739
12 16 934 10 020
13 241 858 217 692

14 42 947 29 833
342 656 298 284

15, 16 10 894 10 894
10 894 10 894

355 173 311 336

15 742 19 985
17 30 539 13 516
18 13 785 17 821

513 582
790 1 010

19 9 267 10 199
70 635 63 114

70 635 63 114

425 809 374 450
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

20

13 000 13 000
Reservfond 1 565 1 565

14 565 14 565

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 20 497 -13 627
Årets resultat 474 34 124

Summa eget kapital
20 972
35 537

20 497
35 063

Obeskattade reserver 21 70 221 59 225

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 22 110 113
Summa avsättningar 110 113

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

23
214 500 174 500

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 24, 25 30 475 25 716
Summa långfristiga skulder 244 975 200 216

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 26 42 433 46 232
Leverantörsskulder 11 134 14 095
Skulder till Nybro kommun 3 575 1 980
Övriga kortfristiga skulder 9 280 9215
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 545 8312
Summa kortfristiga skulder 74 965 79 833

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 425 809 374 450
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Kassafiödesanalys
Tkr

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

2018-01-01
-2018-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 12 037 13 980
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 27 15 531 15 318
Betald skatt 69 -142
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 27 637 29 156

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete -13 1 14 0
Förändring av kundfordringar 4 243 -11 632
Förändring av kortfristiga fordringar -11 833 12 931
Förändring av leverantörsskulder -2 961 2 298
Förändring av kortfristiga skulder -2 476 4 228
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 496 36 981

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -185 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -47 266 -37 866
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 105 0
Aktivering av anslutningsavgifter 5 850 885
Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 496 -36 981

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

Årets kassaflöde 0 0
Likvida medel vid årets slut 0 0
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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 el samt 
vatten och avlopp (VA) och anslutningsavgifter.

Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Huvudintäktema inom verksamheten VA består av brukningsavgifter för vatten, avlopp och dagvatten 
samt anslutningsavgifter. Brukningsavgiften resultatberäknas i takt med att fakturering sker för 
preliminär eller avläst förbrukning. Anslutningsavgiften för vatten och avlopp periodiseras.

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:

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och markanläggningar 2-5 %
Reservoarer, ledningsnät 1,25-5%
Brunnar, dammar och bassänger 3,03-5 %
Eldistributionsanläggningar 3,33 %
Mätare 10%
Processutrustning 10%
Fordon 20%
Övriga maskiner och inventarier 20%

From 2010 skrivs eldistributionsanläggningar av med 3,33 % mot tidigare 5 %. From 2018 skrivs nya 
ledningsnät inom vatten och avlopp av med 1,25 % mot tidigare 2 %.

Inom verksamheterna förekommer det projekt av större karaktär som löper över flera år, vilka 
delaktiveras i samband med att delar blir färdigställda. Detta görs för att uppvisa så rättvisande resultat 
som möjligt.

Korttid sinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande under räkenskapsåret.
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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.

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.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

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.

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.

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.
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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 och betald frånvaro. 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.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Koncernforhållanden
Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§ 
upprättas ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget Nybro Kommunbolag AB, 
organisationsnummer 556832-1110 med säte i Nybro upprättar koncernredovisning.

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 huvud intäkter, 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.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen Nybro Elnät AB
2019 2018

Försäljning 9 106 10 839
Inköp -5 156 -5 092

3 950 5 747

Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
Elnätsverksam heten
Vatten & Avloppsverksamheten

2019 2018

59 700 56 859
35 991 35 936
95 692 92 795

Not 4 Arvode till revisorer
2019 2018

K PM G
Revisionsuppdrag -70 -81

-70 -81

Not 5 Leasing, leasetagaren
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 396 tkr (324 tkr).

Not 6 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2019 2018

Kvinnor 10 11
Män 28 28

Löner och andra ersättningar
38 39

Styrelse och verkställande direktör -1 395 -1 264
Övriga anställda -18 675 -17 162
Övriga personalkostnader -1 264 -1 407

Sociala kostnader
-21 334 -19 833

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör -307 -263
Pensionskostnader för övriga anställda -1 519 -1 299
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -6 691 -6 077

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
-8 517 -7 639

pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

-29 851 -27 472

Andel kvinnor i styrelsen 14% 14%
Andel män i styrelsen 86% 86%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100% 100%
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Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2019 2018

Ränteintäkter koncernföretag 0 3 745
Övriga ränteintäkter 9 3

9 3 749

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
2019 2018

Räntekostnader till koncernföretag -524 -4 471
Övriga räntekostnader -2 986 -2 870
Borgensavgift till Nybro Kommun -872 -872

-4 382 -8 214

Not 9 Bokslutsdispositioner
2019 2018

Förändring av överavskrivningar -10 996 -12 854
Lämnade koncernbidrag -569 -525

-11 565 -13 379

Not 10 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 407 3 407
Inköp 185
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 592 3 407

Ingående avskrivningar -1 249 -568
Årets avskrivningar -718 -681
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 968 -1 249

Utgående redovisat värde 1624 2 158

** (K
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Not 11 Byggnader och mark
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 53 349 52 387
Inköp 2 235 962
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 55 584 53 349

Ingående avskrivningar -12610 -10 656
Årets avskrivningar -2 057 -1 954
Utgående ackumulerade avskrivningar -14 666 -12 610

Utgående redovisat värde 40 917 40 739

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 29 373 24 494
Inköp 9 038 4 878
Försäljningar/utrangeringar -98
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 38 312 29 372

Ingående avskrivningar -19 353 -17 465
Försäljningar/utrangeringar 98
Årets avskrivningar -2 124 -1 888
Utgående ackumulerade avskrivningar -21 379 -19 353

Utgående redovisat värde 16 934 10 019

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 349 586 341 643
Inköp 35 993 9 029
Försäljningar/utrangeringar -1 164 -1 086
Omklassificeringar -2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 384 413 349 586

Ingående avskrivningar -131 894 -121 124
Försäljningar/utrangeringar 182 537
Omklassificeringar 2
Årets avskrivningar -10 846 -11 307
Utgående ackumulerade avskrivningar -142 555 -131 894

Utgående redovisat värde 241 858 217 692
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Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 29 833 6 835
Inköp 56 638 37 865
Omklassificeringar -43 524 -14 867
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 42 947 29 833

Utgående redovisat värde 42 947 29 833

Not 15 Andelar i koncernföretag
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 10 894 10 894
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 894 10 894

Utgående redovisat värde 10 894 10 894

Not 16 Specifikation andelar i koncernföretag

Kapital Rösträtts- Antal Bokfört
Namn andel andel andelar värde
Nybro Energi AB 100 100 5 500 5 500
Nybro Värmecentral AB 100 100 1 000 5 394

10 894

Org.nr Säte
Nybro Energi AB 556527-9162 Nybro
Nybro Värmecentral AB 556777-3923 Nybro

Not 17 Fordringar hos koncernföretag
2019-12-31 2018-12-31

Nybro Energi AB 21 584 3 387
Nybro Värmecentral AB 4 527 5 443
Fastigheter i Nybro AB 0 80
Nybro Kommunbolag AB 16 3
AB Nybro Brunn 984 1 316
Nybro Bostad AB 3 428 3 286

30 539 13 515

^ -ör .
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Not 18 Fordringar hos Nybro Kommun
2019-12-31 2018-12-31

Nybro Kommun 4 802 4 141
Checkräkningskonto 8 983 13 680

13 785 17 821

I koncernmellanhavanden ingår del i koncemkontot med en checkräkningskredit uppgående till 10 000 
tkr (10 000 tkr) varav 0 tkr (Otkr) är utnyttjat.

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda kostnader 1 514 2 230
Upplupna intäkter avseende leveranser i dec-19 7 753 7 969

9 267 10 199

Not 20 Antal aktier och kvotvärde

Antal Kvot-
Namn aktier värde
Antal A-Aktier 13 000 1 000

13 000

Not 21 Obeskattade reserver
2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 70 221 59 225
70 221 59 225

Not 22 Uppskjuten skatteskuld
2019-12-31 2018-12-31

Belopp vid årets ingång 113 96
Årets avsättningar -3 17
Belopp vid årets utgång 110 113

Not 23 Långfristiga skulder till kreditinstitut
2019-12-31 2018-12-31

Skulder som förfaller inom ett år men förväntas förnyas 59 500 30 000
Skulder som förfaller mellan ett och fem år efter balansdagen 155 000 144 500
Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen 0 0

214 500 174 500

^ K
A
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Not 24 Investeringsfond
2019-12-31 2018-12-31

Investeringsfond 2008 4 094 4 094
Ack upplösning -1 365 -1 241
Investeringsfond 2009 7 674 7 674
Ack upplösning -2 325 -2 093
Investeringsfond 2011 8 380 8 380
Ack upplösning -2 032 -1 778

14 427 15 037

Not 25 Anslutningsavgifter
2019-12-31 2018-12-31

Anslutningsavgifter IB 10 679 10 227
Årets anslutningar 5 850 885
Årets upplösning -480 -433

16 049 10 679

Not 26 Skulder till koncernföretag
2019-12-31 2018-12-31

Nybro Energi AB 12 107 14 724
Nybro Värmecentral AB 29 491 30 700
Nybro Kommunbolag AB 821 808
Nybro Bostad AB 13

42 433 46 232

Not 27 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2019-12-31 2018-12-31

Avskrivningar 16 222 15 830
Upplösning av investeringsfond -611 -611
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -105 -16
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 505 549
Övriga poster -1
Upplösning Anslutningavg -480 -433

15 531 15 318

/7
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Not 28 Upplysning om särredovisningar

Särredovisningar har upprättats enligt Ellagen (1997:857) och Lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster.

Särredovisningama finns tillgängliga hos 
- Nybro Energi AB, tel 0481-451 76, www.nybroenergi.se

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämman 
2020-03-31 för fastställelse.

Nybro den 5 mars 2020

Håkan Dahlgren

Anders Holmkvarn

Vår revisionsberättelse har lämnats
W 3 - 7_cV2L ö

KPMG

Niclas Bremström 
Auktoriserad revisor

http://www.nybroenergi.se


Till bolagsstämman i Nybro Elnät AB, org. nr 556058-4897

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nybro Elnät AB för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Nybro Elnät ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 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 Elnät 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 vi i 
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

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Nybro Elnät 
AB för år 2019 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 Elnät 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 verksam hetsart, 
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.

Nybro den — ~2_G'Z_c>

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.

KPMG AB

Niclas Bremström 
Auktoriserad revisor
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Lekmannarevisor 2020-03-13
Nybro Elnät AB

Till årsstämman i Nybro Elnät AB 
Org.nr 556058-4897

Till fullmäktige i Nybro kommun 
Org.nr 212000-0753

Granskningsrapport för år 2019
Jag, av fullmäktige i Nybro kommun utsedda lekmannarevisor, har granskat 
Nybro Elnät AB verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och 
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 
och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskning har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskning har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Lekmannarevisom har genomför en särskild granskning avseende efterlevnad av 
LOU och LUF gällande direktupphandling. Sammanfattande bedömning utifrån 
granskningens syfte är att det finns brister i bolaget. Bedömningen grundas på att 
reglerna om dokumentation i ett antal fall inte har efterlevts och att även några fall 
av otillåten direktupphandling har identifierats i vår stickprovsgranskning. Vidare 
grundar vi vår bedömning på att bolaget inte har tillräckligt ändamålsenliga 
rutiner på plats för direktupphandling i organisationen. Den interna kontrollen är 
således inte tillfredställande.

Det är positivt att ett utvecklingsarbete har påbörjats.

Vi bedömer sammantaget att bolagets v erksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och frän ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.



Vi bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Vi bedömer sammantaget att bolagets interna kontroll inte har varit 
tillfredställande.

Nybro 2020-03-13

Till granskningsrapporten hör bilagan ”Granskning av följsamhet till 
direktupphandling enligt LOU och kommunens inköpspolicy”


