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Redan i år byts en stor del av de äldre fjärrvärmeledning-

arna i centrala Lund. 

Som ett led i att följa upp hur arbetet fungerar i de kommu-

ner där vi är verksamma hade turen kommit till Klippan under 

maj. Intrycken från genomförda möten är mycket positiva och 

det finns en klar potential i att utveckla samarbetet innan, 

under och efter storstörningar men också vid samförlägg-

ningsfrågor. Även utvecklingsmöjligheterna för nya affärs-

diskussioner kring solceller och laddinfrastruktur är stora.

Vi har under våren förvärvat entreprenadföretaget El-

kraftsbyggarna Kraft i Götaland AB. Förvärvet innebär en 

kraftfull förstärkning av vår marknadsposition inom elkraft 

och belysning i södra Sverige, med syfte att stärka kompe-

tens- och resursbehov för vårt kundlöfte om vädersäkring 

av elnäten och ge förutsättningar för utveckling av nya 

energirelaterade tjänster.

Kraftringens hållbarhetsrapport är till vår glädje nominerad 

till tävlingen ”Bästa Hållbarhetsredovisningen” av Aktuell 

Hållbarhet. En nominering som vi delar med ett antal andra 

företag, men nomineringen är ett gott erkännande och ger 

oss berättigad uppmärksamhet.

Kraftringens resultatutveckling är stabil och ger positiva 

kassaflöden vilket skapar utrymme för att amortera tidigare 

års skuldsättning. Årets resultat bedöms, givet normala 

energileveranser resten av året, uppgår till minst 301 mnkr. 

På nästa sida finns en sammanställning över de ekonomiska 

värden som Kraftringen genererat och fördelat under de 

senaste åren. 

Kraftringens målsättning är att våra kunder väljer oss för 

att vi står för prisvärdhet, funktion och kundnytta. Vår 

strategi för att nå detta är att stabilisera och plana ut pris-

utvecklingen för fjärrvärmen, vilket är en viktig del i våra 

kundsamtal och den strategiska dialogen inom ramen för 

Prisdialogen, ett certifieringsprogram med syfte att skapa 

och utveckla förtroendefulla samarbeten med i första hand 

fastighetsägare och större kunder.                       

Resultatet av vårt arbete innebär att Kraftringen sänker 

fjärrvärmepriset på standardprislistan med 2 procent exkl. 

moms för 2017. Det är bra för våra kunder, stärker fjärr-

värmeaffären och ger mycket goda förutsättningar för 

att jobba vidare med att utveckla den hållbara staden och 

minska koldioxidutsläppen.

Dialogen med samtliga ägarkommuner, och de kommun-

ägda bolagen, fortsätter utvecklats. Vid koncernens 

årsstämma den 26 april gavs intressanta perspektiv på 

förnybar och närproducerad energi, framför allt solenergi, 

klimatsmarta transportlösningar och en presentation om 

fjärrvärme som ryggrad i den hållbara staden. Ett lysande 

exempel är vårt samarbete med LKF där vi levererar ett 

nyckelfärdigt solcellsystem till kvarteret Rådhusrätten 

i Lund. Anläggningen som har en installerad effekt på 

788 kilowatt bidrar till kommunens miljömål att öka den 

förnybara elproduktionen och skapar förutsättningar för 

hållbara energisystem. 

I samverkan med Lunds kommun fortsätter arbetet med 

att byta ut äldre fjärrvärmeledningar. Omprioriteringar i 

stadsplanering och investeringsplaner möjliggör nu att flera 

större ledningar kan bytas ut snabbare än tidigare planerat. 

Samarbete med framtiden 
i fokus
Fjärrvärmeaffären är viktig för Kraftringen och våra kunder, men även för våra ägarkommuner och Region 
Skåne. Samarbete är nödvändigt för att vi ska kunna nå uppsatta klimatmål och visionen om ett fossilfritt 
Skåne 2020. Vi ser fortsatt efterfrågan i utbyggnad och anslutningsärenden och vill lyfta fram det arbete 
Kraftringen gör inom ramen för vår ”Handlingsplan för fossilfri produktion 2020” och det faktum att vi 
redan nu ligger på drygt 92 procent fossilfri produktion. 
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Mnkr Intressent 2016:2 2015 2014

Intäkter (Nettoomsättning) Kunder 1388 2 600 2 583

Genererat ekonomiskt värde 1388 2 600 2 583

Kostnader för tillverkning Leverantörer 1004 2 004 2 181

Löner och ersättningar inkl. löneskatt och avgifter Medarbetare 176 326 309

Betalning till långivare (räntekostnader) Kreditgivare 26 57 75

Utdelning till ägare Ägare 92 94 66

Betalda skatter Offentlig sektor 13 13 14

Fördelat ekonomiskt värde 1312 2 495 2 645

Behållet ekonomiskt värde 77 106 -62

På Kraftringens webbplats, www.kraftringen.se, 

finns mycket mer att läsa om affärsmässig samhällsnytta 

och vad vi gör och planerar i vår strävan efter att leda 

utvecklingen av det hållbara samhället.

Fördelat ekonomiskt värde
En del i vår rapportering är att informera om vår påverkan 

på omgivningen och den affärsmässiga samhällsnytta vår 

verksamhet bidrar med till olika intressenter. Hur kon-

cernens genererade resultat fördelar sig på intressenter 

finns redovisat i nedanstående tabell och diagram.

Leverantörer (72 %)

Medarbetare (13 %)

Kreditgivare (2 %)

Ägare (7 %)

Offentlig sektor (1 %)

Lund 2016-09-06

Sylvia Michel

Vd och koncernchef
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handel på den nordiska elbörsen Nord Pool. Antalet anställda 

har under perioden varit 425 personer att jämföra med 422 

under samma period 2015. Kraftringen är på en förändrings-

resa med fokus på hållbar samhällsutveckling och nytänkande 

kring organisation och verksamhet. Mer om denna visionsresa 

finns att läsa i  vår Hållbarhetsrapport på koncernens webb-

plats www.kraftringen.se.

Säsongsvariationer
Kraftringen har, precis som stora delar av energibranschen, 

stora säsongsmässiga variationer. Verksamheten planeras för 

normalår och avviker t.ex. energipriser, fjärrvärmeproduktionens 

bränslemix eller kundernas energiförbrukning påverkas omsätt-

ning och resultat. Nästan hela koncernens årsomsättning och 

årsresultat uppstår under månaderna november-mars till följd 

av temperatur och kundernas energiförbrukning. Under övriga 

månader sker huvuddelen av koncernens investeringsverk-

samhet och underhållsarbeten för att säkerställa effektiv och 

driftsäker energiförsörjning. Koncernens säsongsmönster för 

resultat och omsättning framgår av diagrammen nedan.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen minskade med 22 mnkr (-1,6 %) till 1335 

mnkr (1357). Elpriserna har varit relativt låga under perioden. 
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Delårsrapport
för perioden 1 januari – 30 juni 2016
Sammanfattning delårsrapport
• Lägre energiförsäljning gav en minskning av rörelsere-

sultatet till 214 mnkr (249). Resultatet efter finan-

siella poster minskar till 153 mnkr (220) till följd av 

nedskrivning av aktier i ett vilande dotterföretag.

• Positivt operativt kassaflöde 142 (214) bidrar till att 

minska nettoskulden till 2 286 (2 389).

• Stora investeringar pågår för vädersäkring av elnäten 

samt utbyte av gamla betongkulvertledningar i fjärr-

värmenätet i Lund.

• Förvärvade entreprenadföretaget Elkraftsbyggarna 

Kraft i Götaland AB kommer att redovisas först i del-

årsrapporten för kvartal 3 till följd av villkor i avtalet.

Verksamheten
Kraftringenkoncernen är en underkoncern som ägs av 

Kraftringen AB (556527-9758) vilket i sin tur ägs av  

kommunerna Lund (82,4%), Eslöv (12,0%), Hörby (3,5%) och 

Lomma (2,1%). I ägardirektivet framgår att koncernen på  

affärsmässiga grunder ska tillgodose behov av energileve-

ranser och energitjänster med hög leveranssäkerhet, på 

en hög servicenivå gentemot kunderna och till rimligt pris. 

Rationell energianvändning, liten miljöpåverkan och skälig 

kapitalavkastning skall eftersträvas. Koncernen bedriver 

energiproduktion och energidistribution, entreprenadverk-

samhet samt IT-kommunikation. Tyngdpunkten i verksam-

heten finns i Skåne men koncernen är även etablerad i 

Blekinge, Småland, Södermanland, Sjuhäradsbygden och  

på Västgötaslätten.

Kraftringen är Sveriges femte största elnätsägare med cirka 

116 500 elnätskunder och en av Skånes största fjärrvärme-

leverantörer och har ett sammanhängande nät från Lomma, via 

Lund, till Eslöv. I samarbete med Öresundskraft och Landskrona 

Energi färdigställdes en fjärrvärmeledning som kopplar ihop 

energiföretagens fjärrvärmenät för att ytterligare effektivisera 

el- och fjärrvärmeproduktionen.

Koncernen äger egen elproduktionskapacitet motsvarande 

cirka 200 GWh och uttagsrätter i norsk vattenkraft motsva-

rande cirka 100 GWh. Fjärrvärmeproduktionen uppgår årligen 

till cirka 1 000 GWh. Koncernens elhandelsverksamhet säljer 

årligen cirka 1 400 GWh till cirka 140 000 kunder. Försälj-

ningen av fjärrvärme omfattar cirka 900 GWh till cirka 8 500 

kunder. Exponeringen för pris och volymrisker hanteras med 
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Samtidigt är förbrukningen av el, gas och fjärrvärme lägre 

än ett normalt år till följd av det milda vädret. Ökade direkta 

kostnader inom entreprenad och lägre energiförsäljning gav 

en minskning av rörelseresultatet med 35 mnkr (-14 %) till 

214 mnkr (249).  Utvecklingen avseende energikostnader på 

distribution och produktion påverkar positiv. Mängden anslut-

ningsavgifter är fortsatt låga.

Periodens resultat före räntor, skatter, nedskrivningar/av-

skrivningar (EBITDA) uppgår till 353 (380) mnkr. Finansiella 

kostnader ökar till följd av nedskrivning av aktier i dotterföre-

tag. Resultat efter finansiella poster minskade med 67 mnkr 

(-30 %) till 153 mnkr (220).

Investeringar
Periodens investeringar i maskiner, inventarier och anlägg-

ningar uppgår till 150 mnkr (195). Periodens investeringstakt 

är klart lägre än föregående år, vilket förklaras av minskade 

fiberinvesteringar samt försening av investering i fjärrkyla. 

Under året fortsätter vårt arbete med utbyte av äldre fjärr-

värmeledningar i centrala Lund. Vi kommer även under 2016 

att utrusta stor del av våra fördelningsstationer med ny smart 

teknik för felavhjälpning.

Kassaflöde och finansiering
Periodens kassaflöde uppgår till 10 mnkr (6). Internt till- 

förda medel (FFO) ökade med 10 % till 361 mnkr (327). Det 

operativa kassaflödet, d.v.s. kassaflöde före finansierings-

verksamheten, uppgick till 195 mnkr (214).  Kassaflödet 

från finansieringsverksamheten uppgick till -185 mnkr 

(-207). Likvida medel har ökat med 10 mnkr under perioden.                                                                                                                                     

Jämfört med 31 december 2015 minskade nettoskulden 

(räntebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar) 

med 4,3 % till 2 286 mnkr (2 389). Koncernens borgens-

åtagande har minskat med 58 mnkr sedan årsskiftet.

Standard & Poor’s långa rating är oförändrat, BBB+/stable out-

look, samtidigt är den korta ratingen fortsatt A–2. Fullständig 

kreditbedömning finns tillgänglig på Kraftringens webbplats. 

Koncernen har ett företagscertifikatprogram om 1 000 mnkr 

(varav 900 mnkr utnyttjats), med rating K-1, obligationer om  

1 400 mnkr samt rörelsekrediter i större svenska banker. 

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Reinvesteringar inom el- och fjärrvärmenät fortsätter med 

syfte att minska riskerna för leveransavbrott. I Lunds tät-

ort pågår utbyte av de äldsta delarna av fjärrvärmenätet. 

Större nyinvesteringar pågår bland annat för att ansluta 

forskningsanläggningen ESS i norra Lund. I samverkan med 

Öresundskraft och Landskrona Energi sammankopplades de tre 

företagens fjärrvärmesystem via en förbindelseledning mellan 

Örtofta och Landskrona och med ledningen i drift sänker vi kol-

dioxidutsläppen och optimerar våra produktionsanläggningar. 

I och med förvärvet av Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB 

har vi stärkt vår marknadsposition inom elkraft och belys-

ning vilket breddar vår kompetens och ger förutsättningar 

för utveckling av nya energirelaterade tjänster. 

Förutsatt normala energiflöden och produktionsförutsätt-

ningar under resten av året bedöms helårsresultatet efter 

finansiella poster för 2016 till cirka 301 mnkr.
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Delårsrapporteringen granskas 

inte av bolagets revisorer.

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital 361 187 327 108

Förändring i rörelsekapital 15 996 65 311

Kassaflöde från investerings- 
verksamheten -181 949 -178 896

Kassaflöde från finansierings- 
verksamheten -185 239 -207 235 

Periodens kassaflöde 9 995 6 288 

Likvida medel vid periodens början 45 546 39 621

Kursdifferens i likvida medel 32 0 

Likvida medel vid periodens slut 55 573 45 909

Kassaflödesanalys 2016-01-01 - 2015-01-01 -
Koncern tkr  2016-06-30  2015-06-30

Immateriella anläggningstillgångar 229 773 222 819

Materiella anläggningstillgångar 4 823 057 4 810 398

Finansiella anläggningstillgångar 104 722 110 422

Varulager 37 204 59 289 

Kundfordringar 162 429 221 957 

Övriga kortfristiga fordringar 327 815 390 227

Likvida medel 55 573 45 546  

Summa tillgångar 5 740 573 5 860 658

Eget kapital 2 376 928 2 264 092 

Minoritetsintresse 2 378 2 577 

Avsättningar för uppskjuten skatt 633 070 634 781 

Övriga avsättningar 24 327 24 511  

Långfristiga skulder 1 400 000 1 400 000 

Kortfristiga skulder 1 303 870 1 534 697 

Summa eget kapital och skulder 5 740 573 5 860 658

Säkerheter och ansvarsförbindelser 668 066 726 662

Balansräkning
Koncern tkr 2016-06-30 2015-12-31

Ingående eget kapital 2 264 092 2 157 143

Periodens resultat 119 039 171 600

Övriga förändringar, 
t.ex. omräkningsdifferens -6 203 -47 143

Utgående eget kapital 2 376 928 2 281 600

Specifikation av Eget kapital 
Koncern tkr 2016-06-30 2015-06-30
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Nettoomsättning 518 719 543 847 1 334 788 1 357 266

Aktiverat arbete för egen räkning 21 406 16 352 39 236 30 336

Övriga rörelseintäkter 6 611 2 597 13 063 6 484

Resultat från andelar i intresseföretag -5 442 9 403 3 046 11 738

Råvaror och andra direkta kostnader -261 460 -244 429 -673 598 -641 344

Övriga externa kostnader -95 785 -100 459 -178 775 -205 392

Personalkostnader -92 577 -91 067 -179 719 -175 788

Av- och nedskrivningar -63 277 -65 703 -139 044 -131 595 

Övriga rörelsekostnader -4 897 -195 -5 004 -2 837

Rörelseresultat 23 298 70 346 213 993 248 868 

Finansiella poster -11 781 -13 976 -61 379 -28 868 

Resultat efter finansiella poster 11 517 56 370 152 614 220 000

Skatt -2 534 -12 401 -33 575 -48 400

Periodens resultat 8 983 43 969 119 039 171 600 

Resultat per aktie 1,85 9,03 24,46 35,26

  
Resultaträkning 2016-04-01 - 2015-04-01 - 2016-01-01 - 2015-01-01 -
Koncern tkr 2016-06-30 2015-06-30 2016-06-31 2015-06-31

Kraftringen
Box 25, 221 00 Lund telefon 010-122 70 00 @ info@kraftringen.se kraftringen.se
Kraftringen Energi AB (publ) med säte i Lund, org. nr 556100-9852.


