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Styrelsen och verkställande direktören för Nybro Elnät AB avger följande 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 
Elnätsverksamheten
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. El nätsan läggningarna och 
eldistributionen omfattar Nybro tätort med kringliggande landsbygd inom en radie av ca 5 km, samt 
området mellan Alsterbro och 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 distributionen under 2021 uppgick under året till 174,1 gigawattimmar (GWh) (168,1 GWh), 
varav 25,4 GWh producerades i våra koncessionsområden. Elnätsverksamhetens nettoomsättning 
uppgick till 60Mkr (58,7Mkr). Förklarande faktor till ökad nettoomsättning och ökad distribution under 
2021 är de lägre temperaturer och kallare väder i början och slutet av året mot 2020.

De direkta kostnaderna 2021 uppgick till 19,3Mkr (16,7Mkr) vilket förklaras av högre kostnader för 
inköp av nätförluster och inköp av el från överliggande nät. Förlustenergin i nätet ligger på ca. 3% (3%). 
Högre kostnader förklaras av höga elpriser under 2021.

Lönekostnader för året uppgår till 24Mkr (22,7Mkr) inklusive sociala avgifter och pensionskostnader. 1 
lönekostnaden för Nybro Elnät AB ingår all administrativ personal vilken är anställd i moderbolaget och 
elnätsverksamheten. Kostnaden för administrativ personal så som VD, ekonomiavdelning och kundtjänst 
faktureras månadsvis ut till dotterbolagen Nybro Energi AB och Nybro Värmecentral AB genom en 
fördelningsnyckel. Gemensamma programvarukostnader fördelas också ut under året. Totala 
gemensamma kostnader uppgick 2021 till 14,8Mkr (14,7Mkr) varav elnätsverksamheten belastades med 
4,1Mkr (3,8Mkr).

Ett antal investeringar har under året färdigställts och avskrivningskostnaderna för året uppgick till 
8,2Mkr (7,3Mkr). Elnätsverksamhetens resultat efter finansiella poster uppgick till 14,lMkr (14,5Mkr).
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VA-verksamheten
Verksamhetens nettoomsättning uppgick under året till 39,1 Mkr (37,2Mkr). Intäkterna består av 
försäljning av dricksvatten och behandling av avloppsvatten, anläggningsavgifter samt mottagning av 
slam och försäljning av vatten.

Intäkter från försäljning av vatten och avlopp uppgår till 38,4 Mkr (34,7Mkr).

Fakturerade anläggningsavgifter summerar 2021 till totalt 5,7Mkr (lMkr). Anläggningsavgifterna 
periodiseras på 50 år och årets upplösning uppgår till 677 tkr (581 tkr).

Mottagning av slam och försäljning av vatten uppgår 2021 till l,4Mkr (2Mkr). Råvaror och andra direkta 
kostnader uppgår till 7,6Mkr (8,3Mkr). Övriga externa kostnader uppgår till 16,2Mkr (15Mkr).

All administrativ personal är Anställd i Nybro Elnät AB. Kostnaden för den administrativa personalen 
samt de olika affärssystem som används fördelas sedan ut till respektive verksamhet genom en 
fördelningsnyckel. VA-verksamhetens del av de gemensamma kostnaderna uppgick 2021 till 3,3Mkr.

Lönekostnader för VA-verksamhetens egen personal uppgick för året till 7,2Mkr (6,4Mkr) inklusive 
sociala avgifter och pensionskostnader.

Avskrivningskostnader uppgår till 9,1 Mkr (9,5Mkr).

Under året som har gått har verksamheten upptagit nya lån om lOOMkr (31 Mkr) och den totala 
räntekostnaden för året uppgår till 2,7Mkr (3Mkr) och borgensavgift till Nybro Kommun uppgår till 
1,2Mkr (1,1 Mkr).

Verksamhetens resultat för 2021 visar en förlust på -0,57Mkr (-5,6Mkr).

Investeringar och underhåll 
Elnätsverksamh eten
Året inleddes med lugn drift på elnätet. Under kvartal ett utfördes mycket förebyggande underhåll (FU) 
t.ex. rötskadebesiktning och byte av utdömda stolpar. Uppgradering och förnyelse av 
kontrollutrustningen i vår fördelningsstation vid kontoret, Mejseln, (24/12 kV) har pågått över årsskiftet 
och blev klart kvartal tre. Samförläggningsprojektet med fiber, gatubelysningskablar samt hög- och 
lågspänningskablar till Södra Bondetorp startades i maj och var klart kvartal tre. I detta projekt ersattes 
två gamla nätstationer (12/0,4 kV) mot nya i Södra Bondetorp.

Under vinter och vår trädsäkrades (röjdes) den viktiga överföringsledningen (24 kV) mellan Rismåla och 
Bäckebo.

I mitten av kvartal två fick vi beslut från Trafikverket att samförlägga sträckan Rugstorp - Abbetorp 
Geltorp. I detta projekt samförläggs fiber, gatubelysningskablar samt hög- och lågspänningskablar. Innan 
projektstarten i november hölls ett informationsmöte med de boende i samhällena av respektive 
ledningsägare i Abbetorps skola. Med detta förhållandevis stora projekt höjer vi leveranssäkerheten 
betydligt och samtidigt framtidsäkrar elnätet för de boende inför kommande utmaningar på elnätet så som 
elbilsladdning och solcellsanläggningar med mera.

Under våren och sommaren ersattes två nätstationer (12/0,4 kV) mot nya dels i Madesjö ”Duvan” samt i 
Pukeberg ”Pukeberg”.

På investeringssidan har en reglering skett mellan affärsområde fiber och elnät angående
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samförläggningsprojektet, optofiber och tomrör i Nybro elnäts koncessionsområde. Tomrören är förlagda 
till Nybro Elnät inför kommande investeringsprojekt.

Året avslutades med lugn drift över jul- och nyårshelgerna. På nyåret inträffade ett par väderrelaterade 
driftstörningar på grund av hårda vindar som drog in över vårt koncessionsområde. De hårda vindarna 
medförde även större störningar för omkringliggande elnätsägare där Nybro Elnät kunde låna ut sina 
medarbetare till de andra elnätsägarna. För bästa samhällsnytta och affärsmässighet söker Nybro Elnät 
alltid möjligheten till samförläggning av installationer i samhällets tjänst. Med alla dessa investeringar 
säkrar vi elnätet för framtiden att klara nya behov och krav. Det kan gälla elbilsladdning, 
solcellsanläggningar och eventuellt ytterligare utmaningar i framtiden.

Förebyggande underhåll (FU) av elnätet utförs kontinuerligt, där stolpar besiktigas (rötskada) och där 
dåliga, utdömda stolpars byts. Transformatorstationer kontrolleras, besiktigas och städas samt byts ut och 
skiftas för att matcha belastningen i elnätet. Underhållet är mycket viktigt för att minimera driftstörningar 
och därmed bibehålla leveranssäkerheten i elnätet samt optimera användningen av elnätet.
Med anledning av den nya mätarreformen som träder i kraft den förste januari 2025 har arbete med att 
byta ut bolagets samtliga elmätare pågått under hela 2021. Fram till och med sista december 2021 har 
drygt 5 000 elmätare av Nybro Elnäts totala elmätare på ca 8 750 bytts ut mot nya. Bytet sker planenligt 
och är en stor investering för Nybro Elnät. Elmätarna byts för att elnätskunderna ska kunna påverka sin 
egen energiförbrukning och styra effektuttaget på ett enklare sätt.
I Örsjö samhälle är ca 80 % av den gamla belysningen utbytt mot ny ledbelysning.

VA-verksamheten
Under 2021 fortlöpte arbetet med införlivande av fastigheter inom verksamhetsområde för vatten och 
avlopp i Bäckebo, Alsjöholm och Knivingaryd . Fastigheter belägna inom verksamhetsområde för vatten 
och avlopp i Gårdsryd och St. Sigfrid kvarstår fortfarande då lantmäteri förrättningen har överprövats.

Digital grundvattenmätning har installerats i Tikaskruvs och Gårdsryds vattenskyddsområde. Byte av 
verksamhetens SCADA-system med tillhörande PLC pågår och beräknas vara färdigställt under 2027. 
Verksamheten har även arbetat fram förslag kring revidering av verksamhetsområde för dagvatten 
fastighet och dagvatten gata. Förslaget beräknas beslutas i Nybro Kommunfullmäktige under sommaren
2022.

Ett arbete med revidering av brukningsavgifterna har färdigställts under året och resulterade i en generell 
ökning av avgifterna med 7% . I flertalet anläggningar för dricksvattenproduktion pågår pilotkörning av 
ny reningsteknik som behöver testas innan implementetering i den befintliga driften. Vi fortsätter att 
jobba med uppgradering av skyddet för våra anläggningar med både skalskydd och nätverk.

Förstudie läkemedelsrening pågår i form av en kartläggning av förekomsten av läkemedelsrester för 
Överstatorp ARV, men också en undersökning av kemiska egenskaper i avloppsvattnet, så att underlag 
avseende läkemedelsrening på ett framtida reningsverk kan tas fram.

Under året har verksamheten erhållit bidragsstöd från Länsstyrelsen och från Naturvårdsverket. Från 
Länsstyrelsen har verksamheten erhållit 700 214 kr fördelat på två investeringsprojekt. Från 
Naturvårdsverket har verksamheten erhållit 188 161 kr.

Statistik
Elnätsverksamheten
Den totala distributionen under 2021 uppgick under året till 174,4 gigawattimmar (GWh) (168,1 GWh), 
varav 25,5 GWh producerades i våra koncessionsområden. Inmatad energi köpt från överliggande nät 
(50kV) uppgick till 149 GWh. Totalt har 19,8 GWh producerats inom koncernen. Resterande upp till 
25,5 GWh har producerats hos lokala elproducenter. För att täcka de nätförluster som uppstått har 5,1
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GWh (5,1 GWh) köpts in som förlustenergi. Detta motsvarar strax under 3% av total distribution. 
Råkraftpriset på Nord Pool spot har varit volatilt och relativt högt hela året. Under november och 
december var priset uppe på historiskt höga nivåer i hela Sverige och speciellt i elområde fyra. Detta 
avspeglar sig i den inköpta energin till Nybro Elnäts förlustenergi.

Fredag förmiddag den 12 februari var elnätet i södra Sverige hårt belastat på grund av långvarig kyla. 
Mellan klockan nio och tio denna dag körde Nybro Elnät över sitt effektabonnemang mot 
regionnätsägaren EON med 1 200 kW det vill säga från 37,0 MW till 38,2 MW.

Nybro Elnät AB har antagit ett effektmål att minimera avbrottstiden i elnätet. Under 2021 uppgick 
tillgängligheten på elnätet till 99,99%. Avbrottstiden uppgick till 5,5 min. per kund och år och antalet 
avbrott uppgick till 0,088 stycken per kund och år i vårt eget nät.

Branschspecifika nyckeltal 2021:
Typ Antal Enhet
Serviser 22,3 mil
Lågspänning mark 21,3 mil
Lågspänning luft 7,4 mil
Högspänning mark 18,8 mil
Högspänning mark 11,3 mil

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

Dricksvatten 4 169 m, vilket motsvarar en förnyelsetakt av ledningsnätet på 1,30 % per år 
Spillvatten 350 m, vilket motsvarar en förnyelsetakt av ledningsnätet på 0,12 % per år.
Dagvatten 340 m, vilket motsvarar en förnyelsetakt av ledningsnätet på 0,18 % per år

Covid-19 pandemin
De restriktioner och rekommendationer som följt av Covid-19 pandemin har fortsatt prägla bolaget under 
2021. Nybro Elnät AB har dock överlag varit lindrigt drabbade av pandemin. I ett tidigt skede anpassande 
sig företaget till de rekommendationer som kom och erbjöd bland annat arbete på distans i alla de fall där 
det var möjligt. Justeringar gjordes på arbetsplatsen i form av olika uppmaningar att hålla distans, hygien 
etc. Kontoret stängdes också i ett tidigt skede för besök av kunder för att säkra upp en så trygg arbetsplats 
som möjligt för personal. Driftspersonal delades upp i olika arbetslag och kök och gem en sam hetsytor 
delades upp. Distansarbetet som följt under större delen av 2021 har varit en prövning men som 
personalen hanterat på ett fantastiskt sätt.

I elnätsverksamhetens och VA-verksamhetens dagliga arbete har pandemin tvingat oss att i många fall 
skjuta på kundbesök och främst när det kommer till byte av elmätare och vattenmätare ute hos våra 
kunder.

Typ Antal Enhet
Antal elnätskunder 8 808 st. 
Antal nätstationer 220 st.
Kunder per nätstation 44 st.
Ledning per kund 71m.
Investering per kund 2 Tkr.
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
E/nätsverksamheten
Verksamheten är i viss utsträckning utsatt för externa risker som bolaget inte kan påverka. Dessa utgörs i 
huvudsak av väderlek men även så kallade regulatoriska risker exempelvis myndighetsbeslut, såsom 
ändring eller införande av nya skatter, avgifter eller regelverk som får negativa konsekvenser för vilka 
verksamheten inte direkt eller indirekt kan kompensera sig för. Hit hör även politiska beslut både på 
nationell och internationell nivå som kan påverka verksamheten.

Ett investeringsprogram för att ersätta luftburen distribution med markburen genomförs. För att minimera 
de interna riskerna som bolaget i viss utsträckning själv kan påverka finns program för förebyggande 
underhåll av anläggningarna. Målsättningen är att kontinuerligt minska avbrottstiden för våra kunder.

Under 2021 har den juridiska processen med överklagande avseende på intäktsramarna för 2020 -2023 
pågått. Förvaltningsrätten gav elnätsbolagen rätt. Energimarknadsinspektionen (Ei) överklagade 
förvaltningsrättens beslut till kammarrätten där Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått 
prövningstillstånd. Ärendet finns nu hos kammarrätten som inväntar elnätsbranschens yttrande, vilket ska 
skickas in i början av februari 2022. En stor förändring i regelverket inför intäktsramen 2020-2023 var 
sänkningen av den så kallade kalkylräntan (avkastningsräntan). Storleken på intäktsramen är mycket 
viktig för elnätsbolagens framtida investeringar. Nybro Elnät AB följer ärendet noggrant för att sedan 
analysera framtida påverkan på verksamheten.

I juni ansökte Nybro Elnät AB till Energimarknadsinspektionen (Ei) att få föra över den del av 
intäktsramen, 2012-2015 som inte användes under denna första period så kallat ”särskilt 
investeringsutrymme”. Beslut från Ei kom vid årsskiftet 2021/2022 som ger Nybro Elnät rätt att föra 
över den outnyttjade delen av intäktsramen till innevarande period, 2020-2023.

VA-verksamheten
På grund av Covid-19 har verksamhetens arbete med både förnyelseplan samt dagvattenhandbok fått 
skjutas på framtiden.

El-priserna har under årets sista del skjutit i höjden vilket innebär höjda kostnader för driften av 
anläggningarna. Verksamheten behöver se över alternativen för egen försörjning samt driftoptimering 
med energibesparing i fokus. Kostnaderna för hantering av slam från reningsverken har ökat kraftigt. 
Slamdirektivet som diskuterats inom branschen en längre tid lyser fortfarande med sin frånvaro vilket 
resulterar i att verksamheten har svårt att besluta kring framtida metoder för att återvinna det uppkomna 
slammet.

Inget besked gällande vattenskyddsområde för Gårdsryd har träffat verksamheten. Beslut förväntas 
inkomma från Miljö & Energidepartementet under 2022.

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

a>
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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-finansiella 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 som inför varje nytt 
verksamhetsår uppdateras. Vid årets slut följs de verkliga personalkostnaderna upp för att säkerställa att 
respektive bolag belastas med korrekta administrativa kostnader. Fördelningsnyckeln utgörs av fyra 
viktade delar; antal anställda, antal kunder, investeringsvolym samt omsättning.

Under året som gått har tre stycken nyrekryteringar gjorts och tre stycken personer har slutat. Under året 
har bolaget haft en långtidssjukskrivning.

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 vv, Alsjöholm vv, 
Knivingaryd w, Orrefors vv, Bäckebo w, Örsjö vv). För vattenverk krävs inte tillstånd eller anmälan 
enligt miljöbalken. Istället är det i huvudsak livsmedelslagen som reglerar verksamheten vid vattenverk. 
Frågor om vattenskyddsområden regleras i miljöbalken.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 100 544 95 892 96 672 93 836
Resultat efter avskrivningar 15 555 13 517 16410 18 445
Resultat efter finansiella poster 13 508 8 920 12 037 13 980
Balansomslutning 592 439 455 950 425 809 374 452
Soliditet (%) 17,4 21,5 21,3 21,8
Avkastning på eget kap. (%) 13,1 9,1 13,3 17,1
Avkastning på totalt kap. (%) 2,7 3,0 3,9 5,8
Antal anställda 40 39 38 39

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 13 000 1 565 20 972 404 35 941
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma: 404 -404 0
Utdelning -5 000 -5 000
Årets resultat 375 375
Belopp vid årets utgång 13 000 1 565 16 376 375 31 316

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

balanserad vinst 16 375 896
årets vinst 375 157

16 751 053

disponeras så att 
till aktieägare utdelas 0
i ny räkning överföres 16 751 053

16 751 053

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 2021-01-01 2020-01-01
-2021-12-31 -2020-12-31

2
3 100 544 95 892

3 896 3 793
14 896 10 441

119 336 110 126

-31 671 -25 110
4,5 -23 679 -24 273
6 -31 181 -30 293

-16 959 -16 756
-291 -177

-103 781 -96 609
15 555 13 517

7 441 27
8 -2 488 -4 624

-2 047 -4 597
13 508 8 920

9 -13 162 -8 520
346 400

29 4
375 404
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter 10 414

414
1 061
1 061

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 39 930 40 498
Inventarier, verktyg och installationer 12 17 441 17 110
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende

13 275 314 257 496

materiella anläggningstillgångar 14 133 683
466 368

78 553
393 658

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15, 16 10 894 10 894
Fordringar hos koncernföretag 17 13 463

24 356
13 463
24 356

Summa anläggningstillgångar 491 138 419 076

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 530 453

530 453

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 32 778 13 598
Fordringar hos koncernföretag 18 37 784 6 480
Fordringar hos Nybro Kommun 19 17216 5 986
Aktuell skattefordran 461 502
Övriga kortfristiga fordringar 1 406 842
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 11 125 9014

100 771 36 421

Summa omsättningstillgångar 101 300 36 874

SUMMA TILLGÅNGAR 592 439 455 950
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

21

13 000 13 000
Reservfond 1 565 1 565

14 565 14 565

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 16 376 20 972
Årets resultat 375 404

Summa eget kapital
16 751
31 316

21 376
35 941

Obeskattade reserver 22 90 716 78 148

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 23 66 95
Summa avsättningar 66 95

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24 295 500 220 500
Skulder till koncernföretag 25 26 353 26 353
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 26, 27 36 933 32 490
Summa långfristiga skulder 358 787 279 343

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24 50 000 25 000
Leverantörsskulder 25 746 11 055
Skulder till koncernföretag 25 14 972 2 255
Skulder till Nybro kommun 2 664 3 485
Övriga kortfristiga skulder 10 255 12 250
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 7 916 8 376
Summa kortfristiga skulder 111 554 62 422

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 592 439 455 950

A.
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Kassaflödesanalys
Tkr

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

2020-01-01
-2020-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 13 508 8 920
Justeringar for poster som inte ingår i kassaflödet 29 16412 16 343
Betald skatt 40 11
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 29 960 25 274

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete -55 207 -36 059
Förändring av kundfordringar -19 181 2 144
Förändring av kortfristiga fordringar -45 209 18 596
Förändring av leverantörsskulder 14 691 -79
Förändring av kortfristiga skulder 8 847 -11 703
Kassaflöde från den löpande verksamheten -66 099 -1 827

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -135 -183
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -34 658 -32 196
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 161 0
Aktivering av anslutningsavgifter 5 731 3 206
Kassaflöde från investeringsverksamheten -28 901 -29 173

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 100 000 31 000
Utbetald utdelning -5 000 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 95 000 31 000

Årets kassaflöde 0 0
Likvida medel vid årets slut 0 0

A
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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).

Redovisningen av skulder till kreditinstitut och koncernföretag har ändrats. Dessa är nu fördelade mellan 
långfristiga och kortfristiga skulder. Samma gäller för fordringar hos koncernföretag.

1 övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkts red ovis ning
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. Huvudintäkterna 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. Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande under 
räkenskapsåret.

4
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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.

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.

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

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Koncernförhållanden
Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ 
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

Försäljning 9 178 9 613
Inköp -8 766 -3 863

412 5 750

Not 3 Nettoomsättningens fördelning
2021 2020

Nettoomsättningen per rörelsegren
Elnätsverksamheten 60 002 58 646
Vatten & Avloppsverksamheten 40 542 37 246

100 544 95 892

Not 4 Arvode till revisorer
2021 2020

KPMG
Revisionsuppdrag -66 -44

-66 -44

Not 5 Leasing, leasetagaren
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 467 tkr (258 tkr).

Not 6 Anställda och personalkostnader
2021 2020

Medelantalet anställda
Kvinnor 12 10
Män 28 29

40 39
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör -1521 -1 463
Övriga anställda -20 176 -18 951
Övriga personalkostnader -781 -1113

-22 477 -21 528
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör -372 -313
Pensionskostnader för övriga anställda -1018 -2 122
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -7 314 -6 330

-8 704 -8 765
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader -31 181 -30 293

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

2021 2020

sk?
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Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2021 2020

Ränteintäkter koncernföretag 432 12
Övriga ränteintäkter 9 15

441 27

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
2021 2020

Räntekostnader till koncernföretag 1 452 -451
Övriga räntekostnader -2 713 -3 101
Borgensavgift till Nybro Kommun -1 228 -1 072

-2 488 -4 624

Not 9 Bokslutsdispositioner
2021 2020

Förändring av överavskrivningar -12 568 -7 927
Lämnade koncernbidrag -594 -592

-13 162 -8 520

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

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 775 3 592
Inköp 135 183
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 910 3 775

Ingående avskrivningar -2 714 -1 968
Årets avskrivningar -782 -746
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 496 -2 714

Utgående redovisat värde 414 1 061

Not 11 Byggnader och mark
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 57 405 55 584
Inköp 1 807 1 822
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 59 213 57 405

Ingående avskrivningar -16 907 -14 666
Årets avskrivningar -2 376 -2 240
Utgående ackumulerade avskrivningar -19 283 -16 907

Utgående redovisat värde 39 930 40 498
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 41 307 38 312
Inköp 3 398 2 995
Försäljningar/utrangeringar -359
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 44 346 41 307

Ingående avskrivningar -24 197 -21 379
F örsälj ningar/utrangeringar 359
Årets avskrivningar -3 067 -2 818
Utgående ackumulerade avskrivningar -26 905 -24 197

Utgående redovisat värde 17 441 17 110

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 411 216 384413
Inköp 29 453 27 379
Försäl j n i ngar/utranger i ngar -796 -575
Omklassificeringar -1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 439 873 411216

Ingående avskrivningar -153 720 -142 555
F örsälj ningar/utrangeri ngar 505 398
Årets avskrivningar -11 344 -11 562
Utgående ackumulerade avskrivningar -164 559 -153 720

Utgående redovisat värde 275 314 257 496

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 78 553 42 947
Inköp 80 670 65 136
Omklassificeringar -25 541 -29 530
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 133 683 78 553

Utgående redovisat värde 133 683 78 553
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Not 15 Andelar i koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

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

Namn
Nybro Energi AB 
Nybro Värmecentral AB

Nybro Energi AB 
Nybro Värmecentral AB

Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört
andel andel andelar värde

100 100 5 500 5 500
100 100 1 000 5 394

10 894

Org.nr Säte
556527-9162 Nybro
556777-3923 Nybro

Not 17 Fordringar hos koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 13 463 13 463
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 463 13 463

Utgående redovisat värde 13 463 13 463

Not 18 Fordringar hos koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

Nybro Energi AB 32 616 1 701
Nybro Värmecentral AB 786 725
AB Nybro Brunn 877 832
Nybro Bostad AB 3 506 3 222

37 784 6 480

Not 19 Fordringar hos Nybro Kommun
2021-12-31 2020-12-31

Nybro Kommun 3 162 4 002
Checkräkningskonto 14 053 1 984

17 216 5 986

1 koncernmellanhavanden ingår del i koncernkontot med en checkräkningskredit uppgående till 15 000 
tkr (25 000 tkr) varav 0 tkr (Otkr) är utnyttjat.



Nybro Elnät AB
Org.nr 556058-4897

20 (22)

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter avseende leveranser i dec 8 877 7 649
Förutbetalda kostnader 2 248 1 365

11 125 9 014

Not 21 Antal aktier och kvotvärde

Antal Kvot
Namn aktier värde
Antal A-Aktier 13 000

13 000
1 000

Not 22 Obeskattade reserver
2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 90 716 78 148
90 716 78 148

Not 23 Uppskjuten skatteskuld
2021-12-31 2020-12-31

Belopp vid årets ingång 95 110
Årets avsättningar -29 -15
Belopp vid årets utgång 66 95

Not 24 Skulder till kreditinstitut
Företagets banklån om 345 500 tkr redovisas under följande poster ii balansräkningen.

2021-12-31 2020-12-31

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 295 500 220 500

295 500 220 500

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 50 000 25 000

50 000 25 000

4
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Not 25 Skulder till koncernföretag
Företagets skulder till koncernföretag redovisas under följande poster i balansräkningen.

2021-12-31 2020-12-31

Långfristiga skulder
Nybro Värmecentral AB 26 353 26 353

26 353 26 353

Kortfristiga skulder
Nybro Energi AB 13 879 1 163
Nybro Värmecentral AB 194 237
Nybro Kommunbolag AB 899 855

14 972 2 255

Not 26 Investeringsfond
2021-12-31 2020-12-31

Investeringsfond 2008 4 094 4 094
Ack upplösning -1 613 -1 489
Investeringsfond 2009 7 674 7 674
Ack upplösning -2 791 -2 558
Investeringsfond 2011 8 380 8 380
Ack upplösning -2 539 -2 286

13 205 13 816

Not 27 Anslutningsavgifter
2021-12-31 2020-12-31

Anslutningsavgifter IB 18 674 16 049
Årets anslutningar 5 731 3 206
Årets upplösning -677 -581

23 728 18 674

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Upplupna personalkostnader 4 293 3 858
Upplupna räntekostnader 305 2 104
Övrigt 3 317 2414

7 916 8 376

Not 29 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 17 569 17 367
Upplösning av investeringsfond -611 -611
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -161 0
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 291 177
Upplösning Anslutningsavg -677 -581
Övriga poster -9

16 412 16 343
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Not 30 Upplysning om särredovisningar

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

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

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämman 
2022-03-29 för fastställelse.

Nybro den 8 mars 2022

Håkan Dahlgren 
Verkställande direktör

Urban Eliasson 
Ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats

KPMG

Niclas Bremström 
Auktoriserad revisor

http://www.nybroenergi.se
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nybro Elnät AB för år 2021.
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 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 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 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.
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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 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 16/3-2022

KPMG AB

Auktoriserad revisor
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