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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - MARS 2020

 ✓ Som en del av samhällets infrastruktur tar Kraftringen ett stort ansvar för att säkerställa leverans 
och skydda kritisk personal från smittspridning av coronaviruset.

 ✓ Milt och blåsigt väder har påverkat våra energileveranser negativt.

 ✓ Flera stora nya kundavtal, inte minst pådrivet av stort intresse för laddlösningar till elbilar och 
solceller. 

FINANSIELL UTVECKLING UNDER PERIODEN JANUARI - MARS 2020

 ✓ Positivt operativt kassaflöde på 224 mnkr (148) har möjliggjort en amortering av skulden med 
210 mnkr, vilket bidrar till att minska nettoskulden till 2 028 mnkr (2 219).

 ✓ Kraftringen äger nu 72 % av Skånska Energi AB, efter att i januari ha förvärvat ytterligare 4,5 %.

NETTOOMSÄTTNINGEN  
MINSKAR TILL 936 MNKR (1 064)

RÖRELSERESULTATET  
ÖKAR TILL 248 MNKR (211)

PERIODENS RESULTAT
ÖKAR TILL 235 MNKR (199)
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”Som energibolag har Kraftringen en samhälls-
kritisk funktion, vår verksamhet måste fungera 
för att samhället ska fungera.”

Sezgin Kadir
vd och koncernchef

Jan-mars
2020

Jan-mars
2019

Ackumulerat
2020

Ackumulerat
2019

Nettoomsättning (mnkr) 936 1 064 936 1 064

EBITDA (mnkr) 316 291 316 291

Periodens resultat (mnkr) 235 199 235 199

Investeringar (mnkr) 79 131 79 131

Avkastning på genomsnittligt EK (%) 6,8 6,6 6,8 6,6

Soliditet (%) 47,4 44,5 47,4 44,5

Nettoskuld (mnkr) 2 028 2 219 2 028 2 219

Skuldsättningsgrad (ggr) 0,6 0,7 0,6 0,7

Räntetäckningsgrad (ggr) 17,9 16,7 17,9 16,7

NYCKELTAL



Kommentar från Kraftringens
vd och koncernchef, Sezgin Kadir

Årets första kvartal har präglats av milt och blåsigt väder, 

vilket påverkat våra energileveranser negativt. Resultat 

efter finansiella poster efter mars månad är 235 mnkr (199), 

vilket är 36 mnkr högre än jämförelseperioden. Trots mycket 

varmare temperaturer än under ett normalår, med minskade 

energileveranser av el och fjärrvärme, är energinettot 18 mnkr 

bättre tack vare lägre energikostnader. 

Det milda vädret har även påverkat prisbilden, och det första kvartalet 

har vi sett de lägsta elpriserna på flera år, enstaka timmar har priserna 

till och med varit negativa. Det är första gången det hänt i Sverige. 

Vi har under årets början också haft två större stormar: Ciara i början 

av februari, och Laura i mitten av mars. Framför allt Laura innebar 

dessvärre att en del av våra kunder drabbades av strömavbrott. Våra 

servicetekniker jobbade så snabbt de kunde i svårframkomlig terräng 

för att få igång strömmen till alla kunder igen, vilket lyckades väl.

CORONAS EFFEKTER OCH KONSEKVENSER
Energibranschen präglas av relativt stabil efterfrågan och en affär som är tämligen opåverkad, vilket gör att 

Kraftringen så här långt varit relativt förskonat från coronavirusets konsekvenser. Men det innebär inte att vi inte 

märker av de effekter viruset haft på samhället i stort; många av våra kunder och leverantörer har påverkats på ett 

mer direkt sätt än vi har. I förlängningen får det förstås också en reaktion även hos oss, även om det hittills haft en 

relativt begränsad påverkan på energileveranserna i Kraftringens system.

Som energibolag har Kraftringen dessutom en samhällskritisk funktion, och vår verksamhet måste fungera för att 

samhället ska fungera. Där har vi ett stort ansvar, och vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. I 

vissa frågor har vi i förebyggande syfte dessutom gjort tolkningar som går längre än myndigheternas rekommendationer, 

och vidtagit flera åtgärder för att säkerställa våra samhällsviktiga leveranser och hantera eventuella konsekvenser av 

coronavirusets spridning. Vi isolerade i ett väldigt tidigt skede vår driftpersonal på alla produktionsanläggningar, och har 

ställt om till överlag digitala möteslösningar för att minimera riskerna med smitta.

STARK UTVECKLING AV FÖRSÄLJNINGEN
Det är glädjande att kunna konstatera att vi trots utmanande tider tecknat flera större kundavtal. Inom el- och 

biogashandel har vi tecknat avtal med bland andra Tetra Pak, AF Bostäder, LKF, Lundafastigheter, NOVA i Lund och 

FASPO fastigheter i Hörby. Intresset för såväl elbilar och laddlösningar, som för solcellsanläggingar har varit stort 

under perioden. Vi slog nytt försäljningsrekord för antal sålda solcellsanläggningar, och intresset kommer både från 

kommersiella fastighetsägare och villaägare. 

Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om coronapandemins effekter, men en tidig spaning är att krisen gör 

att man gärna väljer lokala alternativ. Det är förstås något vi håller koll på, och vi har löpande kontakt med våra större 

kunder för att kunna erbjuda dem det de behöver i dessa tider.



KRAFTRINGENS ORGANISATION
Jag är mycket stolt över att Kraftringen för tredje året i rad blivit utnämnt till ett karriärföretag av en jury bestående 

av experter inom HR, karriärrådgivning och marknadsföring. Det är glädjande att se att det vi gör syns utåt, och 

vinner erkännande från experter inom flera olika fält. Men det är viktigt att vi fortsätter att utvecklas, och inte lutar 

oss tillbaka. Därför har styrelsen under perioden beslutat om vår konkretiserade strategi mot målbild 2025. En ny 

organisation, anpassad för att kunna förverkliga den nya strategin, har tagit form under kvartalet. Det är viktiga steg 

för att kunna leverera det våra kunder förväntar sig av oss, inte bara nu men även i framtiden.

Slutligen kan jag berätta att Kraftringen i januari förvärvade cirka 4,5 % av Skånska Energi, och nu äger totalt 72 % av 

bolaget. Pensionskapitalfonden Infranode innehar fortsatt cirka 26 % och flera mindre aktieägare har resterande 2 %.

Lund 2020-04-21

Sezgin Kadir, vd och koncernchef



Resultaträkning
Koncern tkr

2020-01-01- 
2020-03-31

2019-01-01-
2019-03-31

Nettoomsättning 936 543 1 064 235

Aktiverat arbete för egen räkning 26 583 44 145

Övriga rörelseintäkter 14 239 30 205

Resultat från andelar i intresseföretag 13 642 3 529

Råvaror och andra direkta kostnader -455 485 -556 320

Övriga externa kostnader -106 338 -175 781

Personalkostnader -112 790 -117 575

Av- och nedskrivningar -67 718 -80 159

Övriga rörelsekostnader -93 -1 538

Rörelseresultat 248 583 210 741

Finansiella poster -13 111 -11 240

Resultat efter finansiella poster 235 472 199 501

Skatt -50 391 -42 693

Periodens resultat 185 081 156 808

Resultat per aktie 38,03 32,22

Balansräkning
Koncern tkr 2020-03-31 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 196 926 220 568

Materiella anläggningstillgångar 6 063 154 6 052 318

Finansiella anläggningstillgångar 184 509 142 931

Varulager 68 710 91 856

Kundfordringar 311 690 424 390

Övriga kortfristiga fordringar 515 464 534 446

Likvida medel 174 947 194 990

Summa tillgångar 7 515 400 7 661 499

Eget kapital 3 330 172 3 121 697

Minoritetsintresse 237 364 237 997

Avsättningar för uppskjuten skatt 941 248 941 346

Övriga avsättningar 22 092 22 103

Långfristiga skulder 1 600 350 1 601 575

Kortfristiga skulder 1 384 174 1 736 781

Summa eget kapital och skulder 7 515 400 7 661 499

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 859 219 859 219

Kassaflödesanalys 
Koncern tkr

2020-01-01- 
2020-03-31

2019-01-01- 
2019-03-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 270 178 263 481

Förändring i rörelsekapital 27 938 -4 438

Kassaflöde från investeringsverksamheten -107 899 -112 100

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -210 126 -143 331

Periodens kassaflöde -19 909 3 612

Likvida medel vid periodens början 194 990 176 384

Kursdifferens i likvida medel -134 71

Likvida medel vid periodens slut 174 947 180 067

Specifikation av Eget kapital
Koncern tkr 2020-03-31 2019-03-31

Ingående eget kapital 3 121 697 2 900 091

Periodens resultat 185 081 156 808

Övriga förändringar t ex utdelning, omräkningsdifferens 23 394 49 149

Utgående eget kapital 3 330 172 3 106 048



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 
affärsmässiga grunder ska tillgodose behov av energileveranser 
och energitjänster med hög leveranssäkerhet, på en hög service-
nivå gentemot kunderna och till rimligt pris. Rationell energian-
vändning, liten miljöpåverkan och skälig kapitalavkastning skall 
eftersträvas. Styrelsen anser att verksamheten inom koncernen 
bedrivs inom ramen för ägardirektiv, bolagsordning och den kom-
munala befogenhet som är tillämplig inom energiområdet. 
 
Kraftringens verksamhet bedrivs inom de flesta delarna av ener-
gimarknaden, dock i huvudsak inom eldistribution, energihandel 
och slutkundsförsäljning av el och fjärrvärme/kyla. Energiproduk-
tionen består av värme, ca 1 000 GWh, och el, ca 230 GWh, i två 
kraftvärmeverk och i svensk småskalig vattenkraft. Dessutom ägs 
finansiella tillgångar (så kallade uttagsrätter) i norsk vattenkraft 
motsvarande ca 100 GWh. Kraftringen äger inga transmissions-
anläggningar utan endast lokalnät för el, gas, fjärrvärme och 
fjärrkyla. Eldistributionen når ca 125 000 kunder. Slutkunds-
försäljning av el är årligen ca 1 700 GWh till ca 145 000 kunder 
och fjärrvärme ca 900 GWh till ca 9 000 kunder. Kraftringen 
bedriver också energihandel, entreprenadverksamhet inom elkraft, 
belysning och energitjänster, distribution och handel med gas, 
datakommunikation (fiber och datacenter) samt försäljning av 
fordonsbränsle (fordonsgas, elbilsladdning) och mikroproduktion 
(solceller, batterilagring). Antalet anställda har under perioden 
varit 578 personer att jämföra med 584 under samma period 
föregående år. Kraftringens hållbarhetsarbete redovisas löpande 
på koncernens webbplats www.kraftringen.se.

SÄSONGVARIATIONER
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 må-
nader sker huvuddelen av koncernens investeringsverksamhet 
och underhållsarbeten för att säkerställa effektiv och driftsäker 
energiförsörjning.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen minskade med 128 mnkr (-12 %) till 936 
mnkr (1064), framförallt till följd av extremt låga elpriser. För-
brukning av el, gas och fjärrvärme har varit lägre än ett normalt 
år till följd av vädret.

Omsättningen påverkas positivt av högre intäkter från övrig 
verksamhet. Lägre energiinköpskostnader och kostnader för 
överliggande elnät ökar rörelseresultatet med 38 mnkr (18%) till 
248 mnkr (211).

Periodens resultat före räntor, skatter, nedskrivningar/avskriv-
ningar (EBITDA) uppgår till 316 (291) mnkr.  Resultat efter 
finansiella poster ökade med 36 mnkr (18%) till 235 mnkr (199).

INVESTERINGAR
Periodens investeringar i maskiner, inventarier och anläggningar 
uppgår till 79 mnkr (131). Periodens investeringstakt är lägre 
än föregående år. Under året intensifierar vi vårt arbete med att 
förstärka elnätet bland annat genom utbyte av väderkänslig 
luftledning och för att klara framtidens kvalitets- och kapa-
citetskrav. Vi kommer även fortsätta att säkerställa fossilfri 
produktion och satsa på energilösningar som kompletterar vårt 
utbud av förnybart producerad värme och kyla.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING
Periodens kassaflöde uppgår till -20 mnkr (3). Internt tillförda 
medel (FFO) ökade med 2,7% till 270 mnkr (263). Det operativa 
kassaflödet, dvs kassaflöde före finansieringsverksamheten, 
uppgick till 224 mnkr (148).  Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till -210 mnkr (-143). Likvida medel har 
minskat med 20 mnkr under perioden.

Jämfört med 31 december 2019 minskade nettoskulden  (rän-
tebärande skulder reducerat med ränte-bärande tillgångar) med 
8,6% till 2 028 mnkr (2 219). Koncernens borgensåtagande är 
oförändrat sedan årsskiftet.

Standard & Poor’s långa rating är, BBB+/stable outlook, och 
den korta ratingen fortsatt A–2. Fullständig kreditbedömning 
finns tillgänglig på Kraftringens webbplats. Koncernen har ett 
företagscertifikatprogram om 1 000 mnkr (varav 580 mnkr 
utnyttjats), med rating K-1, obligationer om 1 585 mnkr samt 
rörelsekrediter i större svenska banker.

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN  
FRAMTIDA UTVECKLINGEN
För att uppnå våra mål om hög leveranssäkerhet och nöjda kunder 
oavsett var man bor kommer vi att fortsätta leveranssäkra vår el- 
och fjärrvärmedistribution.

Utvecklingen av smarta energilösningar fortsätter för att säker-
ställa dagens och framtidens energibehov. Bland annat genom 
moderniseringar och smart teknik i såväl fördelningsstationer som 
i kundernas elmätare men även genom utbyggnad av lågtempera-
turnät för värme.

Förutsatt normala energiflöden och produktionsförutsättningar 
under resten av året bedöms helårsresultatet efter finansiella 
poster för 2020 till 450 mnkr.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Delårsrapporteringen 
granskas inte av bolagets revisorer.


