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av samhället och det har redan vidtagits ett flertal 
åtgärder för att undvika att något motsvarande 
inträffar i framtiden. Kraftringen intensifierar inves-
teringarna för vädersäkring av elnäten som ytterli-
gare en åtgärd för att ytterligare minska störningar i 
elförsörjningen.

Kraftringens resultatutveckling är stabil och ger 
positiva kassaflöden vilket skapar fortsatt utrymme 
för att amortera tidigare års skuldsättning samt 
finansiera kommande års investeringsbehov. Ett 
mycket glädjande och viktigt beslut, som bekräftar 
att vårt arbete och vår ambition med att upprätt-
hålla god finansiell förmåga och stabil resultatut-
veckling ger resultat, är att Standard & Poor´s har 
uppgraderat Kraftringens rating (BBB+/A-2) från 
”Stable” till ”Positive” Outlook.

Årets resultat bedöms, givet normala energileveran-
ser resten av året, nå ett resultat runt 317 mnkr.  

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

Vårt avtalskoncept ”Smarta avtal” innebär ett sam-
arbete inom miljö, hållbarhet och effektivisering. Vi 
kommer bland annat att hjälpa AF Bostäder att nå 
sina energieffektiviseringsmål till 2019. Samtidigt 
kommer AF Bostäder i samband med ombyggnad 
eller nybyggnad att ansluta och använda sig av 
fjärrvärme till samtliga fastigheter.

Uppmärksamheten kring Kraftringens initiativ att 
erbjuda nyanlända praktikplatser får fortsatt stor 
medial uppmärksamhet. Den språkparlör för energi-
tekniska termer som vår praktikant från Syrien tagit 
fram har bland annat inspirerat Skanska och UNHCR 
att utarbeta motsvarande för sina respektive 
organisationer. Vårt engagemang inom KFS Energi-
upprop och samarbetet med Commitment Skåne 
fortsätter för att se över möjligheten att ta emot 
ytterligare praktikanter.

Under trettonhelgen drabbades Eslöv av omfattan-
de el- och värmeleveransstörningar vilket i förläng-
ningen även påverkade dricksvattenförsörjningen 
i kommunen. Elavbrottet förorsakades av att en 
topplina på E.ONs ingående regionnät gick sönder 
och orsakade kortslutning i hela Södra mottagnings-
stationen. Konsekvenserna påverkade stora delar 

Samarbete kring energihantering
Kraftringen kommer under hösten att påbörja byggandet av världens största lågtemperaturnät för 
fjärrvärme på Brunnshög i Lund. Det finns en stor förväntan att stadsutvecklingen i Brunnshög ska 
vara nytänkande och världsledande i hållbart stadsbyggande. Det unika lågtemperaturnät vi nu be-
slutat bygga bidrar till att Lunds kommun kan leva upp till dessa förväntningar i den nya stadsdelen. 
Det är en del i vårt omfattande arbete med hållbar stadsutveckling i Brunnshög. Kraftringens fokus 
på resurseffektiv energihantering innebär att vi strävar efter att återanvända spillvärme. I de flesta 
fall utnyttjas den inte alls vilket innebär att energi, i form av värmeöverskott baserat på primärenergi, 
går till spillo. Genom återvinningen av den lågtempererade restvärmen från bland annat MAX IV-
laboratoriet kan stora delar av Brunnshög få sitt värmebehov tillgodosett av återvunnen energi och 
vi sparar på andra resurser och bidrar till att minska klimatpåverkan. Kraftringens lågtemperaturnät 
kommer att kunna förse nybyggnationen i Brunnshög med värme redan från start, vilket är planerat 
till 2019.
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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.

Lund 2017-04-25 

Sylvia Michel
Vd och koncernchef

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 koncernens genererade resultat 
fördelar sig på intressenter finns redovisat i nedan-
stående tabell och diagram.

Mnkr Intressent 2017:1 2016 2015

Intäkter Kunder 928 3 075 2 600

Genererat ekonomiskt värde 928 3 075 2 600

Kostnader Leverantörer 558 2 425 2 004

Löner och ersättningar Medarbetare 96 363 326

Betalning till långivare Kreditgivare 14 53 57

Utdelning till ägare Ägare 0 92 94

Betalningar skatter Offentlig 
sektor

0 -20 13

Fördelat ekonomiskt värde 667 2 913 2 495

Balanserat ekonomiskt värde 261 162 106

Leverantörer (60 %)

Medarbetare (10 %)

Kreditgivare (1 %)

Offentlig sektor (0 %)

Ägare (0 %)
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fjärrvärmeledning som kopplar ihop energiföretagens 
fjärrvärmenät för att ytterligare effektivisera el- och 
fjärrvärmeproduktionen. Koncernen äger egen elproduk-
tionskapacitet motsvarande ca 200 GWh och uttagsrät-
ter i norsk vattenkraft motsvarande ca 100 GWh. Fjärr-
värmeproduktionen uppgår årligen till ca 1 000 GWh. 

Koncernens elhandelsverksamhet säljer årligen ca 
1 400 GWh till ca 135 000 kunder. Försäljningen av 
fjärrvärme omfattar ca 900 GWh till ca 8 600 kunder. 
Exponeringen för pris och volymrisker hanteras med 
handel på den nordiska elbörsen NordPool. 

Antalet anställda har under perioden varit 484 perso-
ner att jämföra med 434 under samma period 2016. 
Kraftringen är på en förändringsresa med fokus på 
hållbar samhällsutveckling och nytänkande kring orga-
nisation 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 energi-
branschen, stora säsongsmässiga variationer. 
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Delårsrapport
för perioden 1 januari – 31 mars 2017
Sammanfattning delårsrapport
• Positiva försäljningsvolymer ger en ökning av 

rörelseresultatet till 206 mnkr (191). Resultatet 
efter finansiella poster ökar till 195 mnkr (141).

• Positivt operativt kassaflöde 116 (163) bidrar till 
att minska nettoskulden till 1 800 (1 915). 

• Standard & Poor´s rating committee beslutade 
ge Kraftringen BBB+/Positive/A-2, vilket innebär 
att vi går från ”Stable” till ”Positive outlook”.

• Stora investeringar pågår för vädersäkring av 
elnäten samt fossilfri produktion. 

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%). Ägarna har, i ägardirektiv 
till moderföretaget, förklarat att koncernen på affärs-
mässiga 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 miljö- 
påverkan och skälig kapitalavkastning skall eftersträvas. 
Styrelsen anser att verksamheten inom koncernen be-
drivits inom ramen för ägardirektivet, bolagsordningen 
och den kommunala befogenhet som är tillämplig inom 
energiområdet.

Koncernen erbjuder varor och tjänster inom el, elnät, gas, 
fjärrvärme, fjärrkyla, entreprenad samt IT-kommunikation. 
Huvudkontoret ligger i Lund och merparten av verksam-
heten finns i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby. Verksamheten 
är också starkt etablerad i norra Skåne, Blekinge, Småland, 
Halland och Västra götaland.  Koncernens verksamhet 
bedrivs i moderföretaget, fem dotterföretag och två 
intresseföretag. En väsentlig andel av koncernens/moder-
företagets verksamhet bedrivs i egna fastigheter och 
produktionsanläggningar. Kraftringens verksamhet och 
organisation beskrivs utförligt på www.kraftringen.se.

Kraftringen är Sveriges femte största elnätsägare med 
ca 102 000 elnätskunder och en av Skånes största 
fjärrvärmeleverantörer och har ett sammanhängande 
nät från Lomma, via Lund, till Eslöv. I samarbete med 
Öresundskraft och Landskrona Energi färdigställdes en 
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Investeringar
Periodens investeringar i maskiner, inventarier och 
anläggningar uppgår till 102 mnkr (51). Periodens 
investeringstakt är högre än föregående år. Under 
året intensifierar vi vårt arbete med att utrusta stor 
del av våra fördelningsstationer med ny smart teknik 
för felavhjälpning. Vi kommer under 2017 också 
fortsätta utbytet av äldre fjärrvärmeledningar i cen-
trala Lund samt säkerställa övergången till fossilfri 
produktion genom fjärrvärmeledningen till Dalby.

Kassaflöde och finansiering
Periodens kassaflöde uppgår till 5 mnkr (10). Internt till-
förda medel (FFO) ökade med 0,8% till 247 mnkr (245). Det 
operativa kassaflödet, dvs kassaflöde före finansierings-
verksamheten, uppgick till 116 mnkr (163).  Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till -110 mnkr 
(-153). Likvida medel har ökat med 4 mnkr under perioden. 
Jämfört med 31 december 2016 minskade nettoskul-
den (räntebärande skulder reducerat med räntebärande 
tillgångar) med 6% till 1 800 mnkr (1 915). Koncernens 
borgensåtagande har minskat med 3 mnkr sedan årsskiftet.    

Standard & Poor’s långa rating är förändrad till, BBB+/
positive outlook, samtidigt är den korta ratingen fort-
satt A–2. Fullständig kreditbedömning finns tillgänglig 
på Kraftringens hemsida. Koncernen har ett företags-
certifikatprogram om 1 000 mnkr (varav 460 mnkr 
utnyttjats), med rating K-1, obligationer om 1 400 mnkr 
samt rörelsekrediter i större svenska banker. 

Verksamheten planeras för normalår och avviker t. ex. 
energipriser, fjärrvärmeproduktionens bränslemix eller 
kundernas energiförbrukning påverkas omsättning 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 
investeringsverksamhet och underhållsarbeten för att 
säkerställa effektiv och driftsäker energiförsörjning. 

Koncernens säsongsmönster för resultat och omsätt-
ning framgår längst ner på sidan 4.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen ökade med  58 mnkr (7%) till 874 
mnkr (816). 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.

Ökade entreprenadintäkter väger upp de ökade 
direkta kostnaderna inom entreprenad och den lägre 
energiförsäljningen och ger sammantaget en ökning 
av rörelseresultatet med 15 mnkr (8%) till 206 mnkr 
(191).  Utvecklingen påverkas även postitivt av högre 
anslutningsavgifter för både el och gas. 

Periodens resultat före räntor, skatter, nedskrivningar/
avskrivningar (EBITDA) uppgår till 272 (266) mnkr.  
Resultat efter finansiella poster ökade med 54 mnkr  
(38%) till 195 mnkr (141).
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Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Reinvesteringar inom el- och fjärrvärmenät fortsätter 
med syfte att minska riskerna för leveransavbrott. I Lunds 
tätort pågår utbyte av de äldsta delarna av fjärrvärmenä-
tet och som ett led i vårt fortsatta arbete med att vår pro-
duktion skall vara helt fossilfri 2020 investerar vi i en ny 
fjärrvärmeledning mellan Lund och Dalby. För att uppnå 
våra mål om hög leveranssäkerhet och nöjda kunder 
oavsett var man bor kommer vi  att fördubbla vår investe-
ringstakt i elnäten jämfört med tidigare med målet att ha 
vädersäkrat våra elnät år 2020. Kraftringen kommer också 

förbereda den befintliga infrastrukturen för att bättre 
kunna ta tillvara förnybar och intermittent elproduktion.

Förutsatt normala energiflöden och produktionsförut-
sättningar under resten av året bedöms helårsresultatet 
efter finansiela poster för 2017 till ca 317 mnkr.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Delårsrap-
porteringen granskas inte av bolagets revisorer.

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 247 467 244 664

Förändring i rörelsekapital -38 118 -33 595

Kassaflöde från investerings- 
verksamheten -93 831 -48 144

Kassaflöde från finansierings- 
verksamheten -110 440 -152 715 

Periodens kassaflöde 5 078 10 210 

Likvida medel vid periodens början 67 210 45 545

Kursdifferens i likvida medel -852 14 

Likvida medel vid periodens slut 71 436 55 769

Kassaflödesanalys 2017-01-01-  2016-01-01-  

Koncern tkr 2017-03-31 2016-03-31

Immateriella anläggningstillgångar 279 657 288 104

Materiella anläggningstillgångar 4 660 052 4 624 551

Finansiella anläggningstillgångar 136 085 120 610

Varulager 25 731 41 294 

Kundfordringar 270 092 304 959 

Övriga kortfristiga fordringar 405 150 401 154

Likvida medel 71 436 67 210  

Summa tillgångar 5 848 203 5 847 882

Eget kapital 2 718 451 2 525 742 

Minoritetsintresse 23 045 3 012 

Avsättningar för uppskjuten skatt 649 165 639 951

Övriga avsättningar 39 191 41 846  

Långfristiga skulder 1 100 000 1 100 000 

Kortfristiga skulder 1 318 352 1 537 331 

Summa eget kapital och skulder 5 848 204 5 847 882

Säkerheter och ansvarsförbindelser 697 087 700 464

Balansräkning 

Koncern tkr 2017-03-31 2016-12-31

Ingående eget kapital 2 525 742 2 264 092

Periodens resultat 151 920 110 056

Övriga förändringar, 
t.ex. omräkningsdifferens 40 789 74 337

Utgående eget kapital 2 718 451 2 448 485

Specifikation av Eget kapital 
Koncern tkr 2017-03-31 2016-03-31
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Nettoomsättning 873 759 816 069

Aktiverat arbete för egen räkning 35 134 17 831

Övriga rörelseintäkter 11 586 6 452

Resultat från andelar i intresseföretag 6 057 8 489

Råvaror och andra direkta kostnader -462 011 -412 138

Övriga externa kostnader -94 416 -82 991

Personalkostnader -97 199 -87 141

Av- och nedskrivningar -66 610 -75 768 

Övriga rörelsekostnader -166 -107

Rörelseresultat 206 134 190 696 

Finansiella poster -11 365 -49 598 

Resultat efter finansiella poster 194 769 141 098 

Skatt -42 849 -31 042

Periodens resultat 151 920 110 056

Resultat per aktie 31,21 22,61

Resultaträkning 2017-01-01-  2016-01-01-  

Koncern tkr 2017-03-31 2016-03-31

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.




