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Styrelsen och verkställande direktören för Nybro Värmecentral AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021.

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

F örvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företagets huvudverksamhet består av att producera fjärrvärme och hetvatten till fjärrvärmenät i Nybro 
kommun. Kunder till bolaget är Nybro Energi AB, vilka distribuerar fjärrvärme till slutkund, samt 
industrikunden AB Gustaf Kähr som köper hetvatten till sin produktion. Produktionsanläggningar finns i 
Nybro stads fjärrvärmenät samt mindre anläggningar i Orrefors och Alsterbro.

Produktionsanläggningen Transtorp är ett kraftvärmeverk som eldas med avfall, här produceras el där ett 
överskott säljs vidare samt att man erhåller intäkter från behandlingsavgift från avfallslämnare.

Övriga väsentliga sidorörelser är återförsäljning av biobränsle samt att bolaget har en ägarandel om 10% 
i Vindkraftsparken Stengårdsholma.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Omsättning och resultat
Under året har bolagets nettoomsättning ökat kraftigt, ca 26 Mkr över budgeterade intäkter. Ökningen är 
främst kopplad till det höga elpriset 12 Mkr, prisuppgången på utsläppsrätter 1,5 Mkr, ökad 
värmeförsäljning 3 Mkr och ökning av mottagningsavgifter för avfall 3 Mkr.
På kostnadssidan är det den ökade kostnaden för utsläppsrätter 1,8 Mkr, höjd avfallsförbränningsskatt 1,5 
Mkr samt ökade kostnader för reparation och underhåll 4,6 Mkr som sticker ut.
Bolaget drabbades också av ett haveri på en produktionsanläggning under februari 2021, kostnaden för 
detta haveri har uppskattats till ca 4 Mkr.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nybro Värmecentral har ett miljötillstånd för att förbränna 60 000 ton avfall per år och under 2021 
förbrände man ca 61 700 ton alltså något mer än vad tillståndet tillåter. Teoretiskt skulle man kunna 
förbränna ytterligare 5-10 tusen ton med befintlig kapacitet. Under 2021 påbörjades en ansökan om nytt 
miljötillstånd hos tillståndsmyndighet för att kunna utnyttja anläggningen maximalt.

Verksamheten är starkt kopplad till politiska beslut och ambitioner. Viktiga parametrar att följa under 
året är elprisutveckling, priset för utsläppsrätter och hur prissättningen av avfall kommer att bli framöver. 
Tillgången på avfall är beroende av konjunktur men kommer också påverkas av andra omvärldsfaktorer 
som Brexit, pandemi och skattepolitik. Avfallsförbränningsskatten för 2022 är beslutad till 125 kr/ton 
avfall, även beslut om en eventuell skatt på utsläpp av kväveoxider (NOx) är en viktig parameter för 
bolagets framtida lönsamhet.

S/b
A



Nybro Värmecentral AB
Org.nr 556777-3923

3 (20)

Bolagets ansökan till Naturvårdsverket avseende ny tilldelning av utsläppsrätter år 2021-2030 beslutades 
under verksamhetsåret. Den slutliga tilldelningen för bolaget blev 6 356 utsläppsrätter.

Personal

Under 2021 har det gjorts en nyrekrytering i driftsorganisationen.

Användande av finansiella instrument 

Valutarisk
Leverantörsbetalningar i utländsk valuta har förekommit. Inga större belopp, valutan köps in enligt 
dagskurs.

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 
kundfordringar samt dess förändring över tid. Årets kundförluster har varit noll 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.

Hållbarhetsupplysningar

Företaget har en positiv miljöpåverkan då vi ersätter mindre förbränningsanläggningar med en 
högeffektiv förbränningsprocess med rening. Avfallsförbränningsanläggningen utgör även en viktig del i 
en regional avfallshantering med möjlighet att utan långa transporter, destruera och minimera avfall och 
samtidigt ta tillvara på el och värme.
Företagets negativa miljöpåverkan har sitt ursprung i förbränningsprocessen. Det är främst utsläpp till 
luft som efter en effektiv rening främst består av fossil och biogen koldioxid och kvävedioxid. Till 
dagvatten släpps rent processvatten och regnvatten från hårdgjorda ytor ut i recipient. Samtliga utsläpp 
följs upp och kontrolleras kontinuerligt. En mindre del av vår miljöpåverkan kommer från transporter av 
bränsle samt inköp av produkter för drift- och underhåll. Vårt avfall utgörs till största del av askor som 
både kan klassas som farligt avfall och nyttig restprodukt beroende på ursprung. Idag nyttjas alla våra
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askor till specifika ändamål efter att det har lämnat våra anläggningar. Det kan vara för att neutralisera än 
skadligare ämnen eller som anläggningsmaterial på avfallsanläggningar.

Vi arbetar med att minimera vårt egna nyttjande av fossila primärbränslen och drivmedel och är en aktiv 
samarbetspartner när det gäller att utveckla hållbara lösningar lokalt.

För handel sperioden 2021-2030 har bolaget blivit tilldelade uts läppsrätter för bioproducerande andel 
fjärrvärme. För de kommande fem åren redovisas preliminära siffror i figur ett och två. Nytt för denna 
handelsperiod är att tilldelning kommer att förändras årligen beroende på inlämnad 
verksamhetsnivårapport.

2021 2022 2023 2024 2025
Ny beslutad gratis 
tilldelning 4 719 4 597 4 476 4 355 4 234

Figur 1 - Gratis tilldelning Transtorp

2021 2022 2023 2024 2025
Ny beslutad gratis 
tilldelning 1 637 1 595 1 553 1 511 1 469

Figur 2 - Gratis tilldelning Värmecentralen

Den fossila andelen i det avfall vi nu förbränner tillsammans med eldningsolja ger också att vi ska 
annullera ca 25 000 utsläppsrätter.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Företaget bedriver flera enligt Miljöbalken tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Gällande 
tillstånd avser el- och värmeproducerande anläggningarna Värmecentralen och Transtorp, mindre 
värmeanläggningar, samt lagring av biobränsle vid Värmecentralen. Verksamheten omfattas utöver detta 
av ett omfattande regelverk som exempelvis lag 2004:1999 om handel med utsläppsrätter, SFS 2013:250 
Industriutsläppsforordning, SFS 2013:253 Förordning om förbränning av avfall och SFS 2018:471 
Förordning om medelstora förbränningsanläggningar.

Ägarförhållanden

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). Bolaget äger 100% av aktierna i 
Fastigheter i Nybro AB (Org.nr. 556636-7586).
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 144 080 117 568 128 889 112 022
Resultat efter avskrivningar 14 200 11 703 26 858 21 234
Resultat efter finansiella poster 7 814 4 520 19512 14 449
Balansomslutning 599 461 614 014 667 664 684 164
Antal anställda 22 20 20 19
Soliditet (%) 7,3 6,1 5,1 2,7
Avkastning på eget kap. (%) 17,8 12,0 57,6 79,0
Avkastning på totalt kap. (%) 2,4 2,0 4,2 3,3

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital (Tkr)
Aktie Balanserat Årets Totalt

kapital resultat resultat
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut

100 4 420 2 265 6 785

av årets årsstämma: 2 265 -2 265 0
Årets resultat 2 371 2 371
Belopp vid årets utgång 100 6 685 2 371 9 156

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

balanserad vinst 6 684 935
årets vinst 2 371 048

9 055 983

disponeras så att
i ny räkning överföres 9 055 983

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 
Övriga rörelseintäkter

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

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
3 144 080 117 568

12 061 10 435
156 141 128 003
156 141 128 003

-65 525 -44 769
4, 5 -30 570 -28 840
6 -19 076 -16 696

-26 771 -25 995
-141 940 -116 301

14 200 11 702

7 473 712
8 -6 859 -7 895

-6 386 -7 183
7 814 4 519

9 -4 964 -1 665
2 851 2 854

-480 -590
2 371 2 265



Balansräkning
Tkr

Nybro Värmecentral AB
Org.nr 556777-3923

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiel 1 a anläggningsti 1 lgångar

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 
Fordringar hos koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter

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

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 2021-12-31 2020-12-31

7(20)

10 153 595 157 039
11 331 375 347 674
12 1 346 1 852

13 1 004 4 295
487 320 510 859

14, 15 100 100
16 33 981 33 981

34 081 34 081
521 401 544 940

10 501 12 730
10 501 12 730

7 873 8 707
18 20 508 16 324
19 12 566 4 878

4 107 13 688
702 648

1 681 3 167
20 14 566 8 502

62 003 55 913

5 555 431

78 060 69 074

599 461 614 014
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Balansräkning
Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

21

100 100
100 100

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 6 685 4 420
Årets resultat 2 371 2 265

Summa eget kapital
9 056
9 156

6 685 
6 785

Obeskattade reserver 22 43 819 38 905

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 23 3 292 2 812
Summa avsättningar 3 292 2 812

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24 328 700 426 600
Summa långfristiga skulder 328 700 426 600

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24 195 000 117 100
Leverantörsskulder 6 246 10 676
Skulder till koncernföretag 25 2 393 2 009
Skulder till Nybro Kommun 26 47 33
Övriga kortfristiga skulder 2 773 1 212
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 8 034 7 882
Summa kortfristiga skulder 214 494 138 912

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 599 461 614 014

^ r
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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 7 814 4519
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 28 26 859 26 000
Betald skatt -54 -1 577
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 34 619 28 942

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete 1 774 -16 930
Förändring av kundfordringar 833 1 763
Förändring av kortfristiga fordringar -16 445 41 152
Förändring av leverantörsskulder -4 429 3 998
Förändring av kortfristiga skulder 15 383 -35 851
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 735 23 074

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -6 522 -2 639
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 522 -2 639

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån -20 000 -20 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 000 -20 000

Årets kassaflöde 5 213 435

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel

431 0

Kursdifferens i likvida medel -89 -4
Likvida medel vid årets slut 5 555 431
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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.

I övrigt är redovisningsprinciperna 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.

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 5 %
Markanläggningar 2-4 %
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4-5 %
Elsystem 4-5 %
Fordon 20%
Inventarier, verktyg och installationer 20-33 %

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande under räkenskapsåret.

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när 
komponenterna har väsentligt olika nyttj andeperioder. 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.
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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.

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.

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.

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.
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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 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.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

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.
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Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen Nybro Elnät AB
2021 2020

Försäljning 52 405 47 160
Inköp -3 828 -5 520

48 577 41 640

Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
2021 2020

Distribution fjärrvärme 75 739 69 467
Avfallsbränsle 39 196 31 134
Elförsäljning 18 095 4911
Utsläppsrätter 9 228 9 807
Vindkraft 1 822 2 249

Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 84 tkr (55 tkr).

144 080 117 568

Not 5 Arvode till revisorer
2021 2020

K PM G
Revisionsuppdrag -52 -33

-52 -33
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Not 6 Anställda och personalkostnader
2021 2020

Medelantalet anställda
Kvinnor 1 1
Män 21 19

22 20

Löner och andra ersättningar
Övriga anställda -13 016 -11 760

-13 016 -11 760

Sociala kostnader
Pensionskostnader för övriga anställda -1 169 -1 103
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -4 411 -3 530
Övriga personalrelaterade kostnader -480 -303

-6 060 -4 936

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader -19 076 -16 696

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

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2021 2020

Ränteintäkter från koncernföretag 473 639
Övriga ränteintäkter 0 72

473 712

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
2021 2020

Övriga räntekostnader -4 141 -5 076
Borgensavgift till Nybro Kommun -2 718 -2 819

-6 859 -7 895
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Not 9 Bokslutsdispositioner
2021 2020

Förändring av överavskrivningar -4 914 -1 589
Lämnade koncernbidrag -50 -76

-4 964 -1 665

Not 10 Byggnader och mark
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 176 621 176 621
Inköp 0
Omklassificeringar 1 396
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 178 018 176 621

Ingående avskrivningar -19 582 -15 347
Omklassificeringar -551
Årets avskrivningar -4 290 -4 235
Utgående ackumulerade avskrivningar -24 423 -19 582

Utgående redovisat värde 153 595 157 039

Avser byggnad på annans mark

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 515 988 513 361
Inköp 6 502 2 627
Omklassificeringar -1 396 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 521 094 515 988

Ingående avskrivningar -134 101 -112 874
Omklassificeringar 551
Årets avskrivningar -21 962 -21 227

7
Utgående ackumulerade avskrivningar -155 505 -134 101

Ingående nedskrivningar -34 214 -34 214
Utgående ackumulerade nedskrivningar -34 214 -34 214

Utgående redovisat värde 331 375 347 674

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

Ingående anskaffningsvärden 3 267 3 255
Inköp 20 11
Omklassificeringar 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 287 3 267

Ingående avskrivningar -1 415 -882
Årets avskrivningar -526 -533
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 941 -1 415

Utgående redovisat värde 1 346 1852

Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 295 285
Inköp 3 191 6 827
Omklassificeringar -6 482 -2 818
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 004 4 295

Utgående redovisat värde 1 004 4 295

Not 14 Andelar i koncernföretag
Fastigheter i Nybro AB

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 100 100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 100

Utgående redovisat värde 100 100

Not 15 Specifikation andelar i koncernföretag

Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört
Namn andel andel andelar värde
Fastigheter i Nybro AB 100 100 1 000 100

100

Org.nr Säte
Fastigheter i Nybro AB 556636-7586 Nybro
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Not 16 Fordringar hos koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

Nybro Elnät AB 26 353 26 353
Nybro Energi AB 7 628 7 628
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 981 33 981

Utgående redovisat värde 33 981 33 981

Not 17 Varulager
2021-12-31 2020-12-31

Flis Värmecentralen 8 464 10 889
Pellets Alsterbro 36 64
Biobränsle Orrefors 161 358
Olja Värmecentralen 596 498
Olja Reservpannor 444 451
Olja Alsterbro 78 36
Olja Orrefors 177 65
Olja Transtorp 545 370

10 501 12 730

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

Nybro Elnät AB 194 237
Nybro Energi AB 16 475 12 345
Fastigheter i Nybro AB 3 839 3 741

20 508 16 324

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

Checkräkningskonto 12 566 4 878
12 566 4 878

I koncernmellanhavanden ingår del i koncernkontot med en checkräkningskredit uppgående 
till 10 000 tkr (10 000 tkr) varav 0 tkr (0 tkr) är utnyttjat.
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Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter avseende leveranser i december 13 972 8 273
Förutbetalda kostnader 594 228

14 566 8 502

Not 21 Antal aktier och kvotvärde
Antal Kvot

Namn aktier värde
Antal A-Aktier 1 000

1 000
100

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

Ackumulerade överavskrivningar 43 819 38 905
43 819 38 905

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

Belopp vid årets ingång 2 812 2 223
Årets avsättningar 480 590
Belopp vid årets utgång 3 292 2 812

Not 24 Skulder till kreditinstitut
Företagets banklån om 523 700 tkr redovisas under följande poster ii balansräkningen.

2021-12-31 2020-12-31

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 328 700 426 600

328 700 426 600

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 195 000 117 100

195 000 117 100
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Not 25 Skulder till koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

Nybro Elnät AB 786 725
Nybro Energi AB 205 51
Fastigheter i Nybro AB 1 017 968
Nybro Kommunbolag AB 383 260
AB Nybro Brunn 2 6

2 393 2 009

Not 26 Skulder till Nybro Kommun
2021-12-31 2020-12-31

Övriga skulder till Nybro Kommun 47 33
47 33

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Upplupna personalkostnader 2 643 2 798
Upplupna räntekostnader 435 500
Övrigt 4 956 4 584

8 034 7 882

Not 28 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 26 771 25 995
Kursvinster -11 0
Kursförluster 99 4

26 859 26 000



Nybro Värmecentral AB
Org.nr 556777-3923

20 (20)

Not 29 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Pågående Covid-19 pandemi har inte påverkat bolaget i någon större utsträckning efter räkenskapsårets 
slut. Försäkringsärendet gällande 2019 års turbinhaveri är fortfarande pågående och utredning fortlöper.

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

Nybro den 8 mars 2022

Håkan Dahlgren

Ann Hämmenholt

Anders Holmkvarn

Vår revisionsberättelse har lämnats 

KPMG

i‘h

Niclas Bremström 
Auktoriserad revisor



Till bolagsstämman i Nybro Värmecentral AB, org. nr 556777-3923

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nybro Värmecentral 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 Värmecentral 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 Värmecentral 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 oegentiigheter 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 oegentiigheter 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 oegentiigheter 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 oegentiigheter 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 oegentiigheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentiigheter 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 
Värmecentral 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 Värmecentral 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 haren 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

Auktoriserad revisor
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