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Kraftringens styrelse tog vid sitt junimöte ett 
inriktningsbeslut om att avyttra elnäts- och 
entreprenadverksamheten i Nynäshamn. Beslutet 
är taget utifrån en konsolideringsstrategi, att stärka 
vår marknadsposition i södra Sverige samt för att 
säkerställa kundlöftet om vädersäkring av elnä-
ten till 2020. Vår ambition är att en ny ägare ska 
fortsätta säkra och trygga elleveranser med lokal 
förankring i Nynäshamn.

Genom vår arbetsgivarorganisation, KFS medlem-
skap i CEEP, ”The European Centre of Employers 
and Enterprises providing Public services, har vi fått 
utmärkelsen CEEP CSR Label för vårt hållbarhetsar-
bete. Vi är inbjudna till prisceremoni i Paris i mitten 
av november.

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, uppgå till minst 301 mnkr. 

På nästa sida finns en sammanställning över de 
ekonomiska värden som Kraftringen genererat och 
fördelat under de senaste åren. 

Fjärrvärmeaffären är mycket viktig för oss och vi 
ser fortsatt efterfrågan på utbyggnad och nya 
anslutningsärenden. Vi ser även en ökad konkurrens 
främst från värmepumpsbranschen som på grund av 
låga elpriser och låga räntor lyfts som ett uppvärm-
ningsalternativ. Den utvecklingen känns bekymmer-
sam eftersom kortsiktiga ekonomiska argument 
sätts före klimat- och miljömässiga. Därför har vi 
under sommaren och hösten fokuserat stora delar 
av våra insatser på att öka kunddialogen och stärka 
fjärrvärmens position över lag. Fjärrvärme är fort-
farande den mest överlägsna och mest klimatsmar-
ta uppvärmningsformen, särskilt i utvecklingsfasen 
av hållbara städer.

Kraftringen gjorde under 2016 ingen prisjustering 
av fjärrvärmetaxan och har även tagit beslut om 
att sänka fjärrvärmepriset för 2017 med 2,5% på 
standardprislistan samt  att de närmaste åren inte 
göra några höjningar. Beslutet grundar sig på en 
sedan tidigare ambition och målsättning att genom 
en kombination av utfasning av fossilt bränsle i 
fjärrvärmeproduktionen och effektiviseringsarbete, 
plana ut och stabilisera prisutvecklingen. 

Integrationsarbetet av det under våren förvärvade 
Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB, EKB fortlö-
per enligt plan. Integrationsprojektets uppdrag är 
att öka konkurrenskraften genom fokus på kunder, 
marknad och varumärke, att kompetensförstärka 
med fokus på arbetssätt, metoder, processer och 
inköp.

Utveckling av hållbara städer
Med Kraftringens vision om att skapa energi för framtida generationer med klimatsmarta lösningar 
och satsning på förnybar och närproducerad energi, samt utveckling av hållbara städer skapar vi 
livskvalitet i regionen. Detta synliggjordes vid invigningsceremonin tillsammans med LKF då solcells-
anläggningen på kvarteret Rådhusrätten invigdes och där Kraftringen levererat ett nyckelfärdigt 
solcellssystem fördelat på 22 hustak. Runt årsskiftet kommer även våra tre andra ägarkommuner, 
Eslöv, Hörby och Lomma att tillsammans med Kraftringen kunna presentera en solpotentialkarta för 
respektive kommun.
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Mnkr Intressent 2016:3 2015 2014

Intäkter (Nettoomsättning) Kunder 1907 2 600 2 583

Genererat ekonomiskt värde 1907 2 600 2 583

Kostnader för tillverkning Leverantörer 1464 2 004 2 181

Löner och ersättningar inkl. löneskatt och avgifter Medarbetare 261 326 309

Betalning till långivare (räntekostnader) Kreditgivare 41 57 75

Utdelning till ägare Ägare 92 94 66

Betalda skatter Offentlig sektor 19 13 14

Fördelat ekonomiskt värde 1877 2 495 2 645

Behållet ekonomiskt värde 30 106 -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 på- 
verkan på omgivningen och den affärsmässiga 
samhällsnytta vår verksamhet bidrar med till olika 
intressenter. Hur koncernens genererade resultat 
fördelar sig på intressenter finns redovisat i nedan-
stående tabell och diagram.

Leverantörer (77 %)

Medarbetare (14 %)

Kreditgivare (2 %)

Ägare (5 %)

Offentlig sektor (1 %)

Lund 2016-10-24

Sylvia Michel
Vd och koncernchef
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Antalet anställda har under perioden varit 483 personer att 

jämföra med 431 under samma period 2015. Kraftringen är på 

en förändringsresa med fokus på hållbar samhällsutveckling 

och nytänkande kring organisation och verksamhet. Mer om 

denna visionsresa finns att läsa i  vår Hållbarhetsrapport på 

koncernens webbplats 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 ökade med  35 mnkr (2%) till 1824 

mnkr (1790). Elpriserna har varit relativt låga under perio-

den. Samtidigt är förbrukningen av el, gas och fjärrvärme 

lägre än ett normalt år till följd av det milda vädret.
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Delårsrapport
för perioden 1 januari – 30 september 2016
Sammanfattning delårsrapport
• Resultatet efter finansiella poster minskar till 152 mnkr 

(231) till följd av lägre energinetto, nedskrivning av 

aktier i vilande dotterföretag samt lägre resultatandelar 

från intresseföretag.

• Positivt operativt kassaflöde 191 (201) bidrar till att 

minska nettoskulden till 2 291 (2 389).

• Stora investeringar pågår för vädersäkring av elnäten 

samt utbyte av gamla betongkulvertledningar i fjärrvär-

menätet i Lund.

• Förvärvade entreprenadföretaget Elkraftsbyggarna 

Kraft i Götaland AB är nu inkluderat i koncernresultatet.

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 2015 en fjärrvärmeledning som kopplar 

ihop energiföretagens fjärrvärmenät för att ytterligare effekti-

visera 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 

handel på den nordiska elbörsen Nord Pool. 
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Ökade direkta kostnader inom entreprenad och lägre 

energiförsäljning gav en minskning av rörelseresul-

tatet med 46 mnkr (-17%) till 225 mnkr (271).  Ut-

vecklingen avseende energikostnader på distribution 

och produktion samt fortsatt låga anslutningsavgifter 

påverkar negativt. 

Periodens resultat före räntor, skatter, nedskrivningar/av-

skrivningar (EBITDA) uppgår till 438 (475) mnkr.  Resultat 

efter finansiella poster minskade med 79 mnkr (-34%) till 

152 mnkr (231) till följd av högre kostnader för mätning 

samt drift- och underhåll på elnätet. Även lägre resultat-

andelar från intresseföretag påverkar negativt.

Investeringar
Periodens investeringar i maskiner, inventarier och anlägg-

ningar uppgår till 262 mnkr (295). Periodens investeringstakt 

är lägre än föregående år, vilket förklaras av minskade fiber-

investeringar samt försening av investering i fjärrkyla. Under 

året fortsätter vårt arbete med utbyte av äldre fjärrvärme-

ledningar 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 29 mnkr (1). Internt tillförda 

medel (FFO) ökade med 2,5% till 413 mnkr (403). Det 

operativa kassaflödet, dvs kassaflöde före finansierings-

verksamheten, uppgick till 191 mnkr (201).  Kassaflödet från 

finansieringsverksamheten uppgick till -162 mnkr (-199). 

Likvida medel har ökat med 34 mnkr under perioden

Jämfört med 31 december 2015 minskade nettoskulden 

(räntebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar) 

med 4,1% till 2 291 mnkr (2 389). Koncernens borgensåta-

gande har minskat med 2 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 910 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 413 184 403 423

Förändring i rörelsekapital 101 877 65 609

Kassaflöde från investerings- 
verksamheten -323 574 -268 476

Kassaflöde från finansierings- 
verksamheten -162 426 -199 296 

Periodens kassaflöde 29 061 1 260 

Likvida medel vid periodens början 45 546 39 621

Kursdifferens i likvida medel 66 -36 

Likvida medel vid periodens slut 74 673 40 845

Kassaflödesanalys   2016-01-01 - 2015-01-01 -
Koncern tkr  2016-09-30  2015-09-30

Immateriella anläggningstillgångar 297 424 222 819

Materiella anläggningstillgångar 4 863 521 4 810 398

Finansiella anläggningstillgångar 105 421 110 422

Varulager 48 631 59 289 

Kundfordringar 172 657 221 957 

Övriga kortfristiga fordringar 281 387 390 227

Likvida medel 74 673 45 546  

Summa tillgångar 5 843 714 5 860 658

Eget kapital 2 389 111 2 264 092 

Minoritetsintresse 2 970 2 577 

Avsättningar för uppskjuten skatt 632 466 634 781 

Övriga avsättningar 38 929 24 511  

Långfristiga skulder 1 400 000 1 400 000 

Kortfristiga skulder 1 380 238 1 534 697 

Summa eget kapital och skulder 5 843 714 5 860 658

Säkerheter och ansvarsförbindelser 724 544 726 662

Balansräkning
Koncern tkr 2016-09-30 2015-12-31

Ingående eget kapital 2 264 092 2 157 143

Periodens resultat 118 266 180 034

Övriga förändringar, 
t.ex. omräkningsdifferens 9 723 -58 071

Utgående eget kapital 2 392 081 2 279 106

Specifikation av Eget kapital 
Koncern tkr 2016-09-30 2015-09-30
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Nettoomsättning 489 682 432 495 1 824 470 1 789 761

Aktiverat arbete för egen räkning 26 828 15 429 66 064 45 764

Övriga rörelseintäkter 1 587 2 829 14 650 9 313

Resultat från andelar i intresseföretag 1 426 956 4 472 12 695

Råvaror och andra direkta kostnader -259 577 -201 662 -933 175 -843 006

Övriga externa kostnader -88 050 -83 818 -266 825 -289 211

Personalkostnader -86 331 -71 584 -266 050 -247 372

Av- och nedskrivningar -73 962 -72 782 -213 006 -204 376 

Övriga rörelsekostnader -176 -153 -5 180 -2 990

Rörelseresultat 11 427 21 710 225 420 270 578 

Finansiella poster -12 417 -10 897 -73 797 -39 765 

Resultat efter finansiella poster -990 10 813 151 623 230 813

Skatt 218 -2 379 -33 357 -50 779

Periodens resultat -772 8 434 118 266 180 034 

Resultat per aktie -0,16 1,73 24,30 36,99

  
Resultaträkning 2016-07-01 - 2015-07-01 - 2016-01-01 - 2015-01-01 -
Koncern tkr 2016-09-30 2015-09-30 2016-09-30 2015-09-30

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.


