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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - MARS 2021

 ✓ Inledningen av året var ovanligt kall vilket ökade energileveranserna och intäkterna jämfört med 
ett normalår.

 ✓ Vi ser med stort allvar på de fyra strömavbrott som skedde i Lund i februari. Vi gör stora 
investeringar i att säkra vårt nät och att allt snabbare kunna agera om avbrott ändå sker.

FINANSIELL UTVECKLING UNDER PERIODEN JANUARI - MARS 2021

 ✓ Nettoomsättningen ökar till 1 112 mnkr (937) beroende på högre elpriser och temperaturer 
något under ett normalår. Resultatet efter finansiella poster ökar till 259 mnkr (235).

 ✓ Positivt operativt kassaflöde 272 (224) möjliggör framtida investeringar och bidrar till att minska 
nettoskulden till 1 756 (2 028). 

 ✓ Investeringar för att framtidssäkra Kraftringens produktion och distribution av energi fortsätter. 
Bland annat i nya elmätare. Det pågår och planeras också flera investeringar i kundnära 
energilösningar.

NETTOOMSÄTTNINGEN  
ÖKAR TILL 1 112 MNKR (937)

RÖRELSERESULTATET  
ÖKAR TILL 270 MNKR (249)

PERIODENS RESULTAT
ÖKAR TILL 206 MNKR (185)
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”Fortsatt stabil verksamhet och kundleverans 
med starkt resultat under årets första kvartal 
tack vare våra medarbetares gemensamma 
insatser ett år in i pandemin.”

Sezgin Kadir
vd och koncernchef

Jan-mars
2021

Jan-mars
2020

Ackumulerat
2021

Ackumulerat
2020

Nettoomsättning (mnkr) 1 112 937 1 112 937

EBITDA (mnkr) 344 316 344 316

Periodens resultat (mnkr) 206 185 206 185

Investeringar (mnkr) 62 79 62 79

Avkastning på genomsnittligt EK (%) * 7,3 6,8

Soliditet (%) * 49,8 47,4

Nettoskuld (mnkr) * 1 756 2 028

Skuldsättningsgrad (ggr) * 0,5 0,6

Räntetäckningsgrad (ggr) * 23,1 17,9

NYCKELTAL

* Nyckeltalet lämnas endast på ackumulerade siffror



Kommentar från Kraftringens
vd och koncernchef, Sezgin Kadir

Den rådande pandemin har nu funnits med 
oss i över ett år. Pandemin har fått stora 
konsekvenser för oss alla och kommer ha stor 
påverkan på vårt framtida samhälle. Vi ser nu 
en viss ljusning där alltfler blir vaccinerade 
och de sköraste i vårt samhälle får skydd, 
trots detta är pandemin långtifrån över.

Från Kraftringens sida har vi en fortsatt stabil 
verksamhet och leverans till våra kunder dessutom 
lycka s vi leverera ett rekordresultat under årets för-
sta kvartal. Detta hade inte varit möjligt utan alla 
våra medarbetares gemen samma insatser och det 
hårda jobb som görs runtom i Kraftringens verk-
samhet.

Händelser under perioden
Kallare väder: Inledningen av året var ovanligt 
kall vilket ökade energileveranserna och intäkterna 
jämfört med ett normalår

Flera nya kundavtal: Under det första kvartalet 
har en mängd nya avtal tecknats med nya kunder. 
Störst intresse inom laddlösningar för elbilar och 
solceller. 

Biomassa: Den senaste tiden har frågan om hur 
hållbart det är för energibolag att använda bio-
massa i sin värme- och elenergiproduktion aktuali-

serats. Att använda rätt typ av råvara för att skapa 
värme och energi, är en förutsättning och något 
som Kraftringen arbetar ständigt med. Att använda 
biomassa för att möta det ökade behovet av skånsk 
energi, ser Kraftringen som både ett bra och hållbart 
alternativ.

Solceller: Kraftringen har tagit del av bland annat 
artikeln i New York Times (NYT) där det framkom-
mit uppgifter om tvångsarbete i samband med att 
solceller tillverkats. Bland annat nämns Jinko Solar, 
som är en av världens största solcellsföretag, i a r-
tikeln. Om uppgifter om tvångsarbete stämmer tar 
Kraftringen starkt avstånd från detta och fördömer 
bolaget. Det går helt emot Kraftringens värdering-
ar och de mänskliga rättigheterna. Utöver utökade 
kontroller vill vi även driva på att en certifiering, 
som säkerställer att inga arbetare utnyttjas och 
att de har skäliga arbetsvillkor. Hos Kraftringen på-
går ett kontinuerligt arbete, tillsammans med våra 
upphandlade svenska leverantörer, för att hitta 
tillverkande företag av solceller som kan garantera 
en socialt hållbar produktion. För oss är mänskliga 
rättigheter något vi aldrig får göra avkall på.

Jämställdhet: Jämställdhet mellan män och kvinnor 
har varit och är en utmaning för energibranschen. 
Trots att det har skett förbättringar de senaste 
åren så finns det mycket kvar som behöver göras 



garna. Den skånska effekt kommissionen ska verka 
som en gemensam röst för att lyfta det regionala 
kapacitetsbehovet på den nation ella politiska are-
an gentemot regering och myndigheter när det gäl-
ler strategiska elfrågor.

Kylan i februari ställde höga krav på värmeför-
sörjningen: Den stränga kylan i februari ställde 
ökade krav på Kraftringens produktionsanlägg-
ningar att leverera värme till alla fjärrvärmekun-
der. I slutet av februari var den totala effekten i 
Lund-Lomma-Eslövs fjärrvärmenät uppe i ca 360 
MW värme vilket kan jämföras med 72 000 villa-
värmepumpar av standardmodell. Vilket är ca 25 % 
högre värmevolym än vad Kraftringen har prognos-
tiserat för februari.

Kraftringen har även bidragit till att tillföra effekt 
i det sydsvenska energisystemet det senaste året 
genom att göra stora investeringar som har ökat 
effekten både på produktionsanläggningarna 
Gunnesbo med 25-30 MW och Örtofta 10-15 MW. 
Vilket gör att anläggningarna fungerar mer effek-
tivt och kan därmed producera mer el.

Lund 2021-05-03

Sezgin Kadir, vd och koncernchef

innan energiföretagen är jämställda. Andelen kvin-
nor i energibranschen är under 30 % och utveck-
lingen mot en mer jämställd energisektor går för 
långsamt. Kraftringen tar denna utveckling på stort 
allvar och har nu beslutat att ta fram en långsiktig 
handlingsplan för att nå ett jämställt företag.

Nytt nät för sensorkommunikation i Eslöv: Nu 
finns ett nytt, trådlöst nät för kommunikation av 
data från sensorer i Eslöv. Under sportlovsveckan 
sattes de första sensorerna upp som nu samlar 
data via Kraftringens så kallade LoRa-nät. Senso-
rerna har ett brett användningsområde, alltifrån 
att hitta lediga parkeringar till att öka tryggheten 
i centrum.

Flertalet strömavbrott i Lund: Under februa-
ri månad inträffade det fyra strömavbrott i Lund. 
Kraftringen ser med stort allvar på detta. Avbrot-
ten är varken acceptabla för Kraftringen eller våra 
kunder. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra 
och utveckla rutiner. För att säkra upp den fram-
tida elförsörjningen kommer vi fortsätta med vårt 
kontinuerliga underhållsarbete. Vi gör även stora 
inves teringar för att allt snabbare kunna agera om 
avbrott ändå sker.

Kraftringen deltar i Region Skånes effektkom-
mission: Region Skåne har tagit initiativ till en ef-
fektkommission i Skåne. Kraftringen är en av delta-



Resultaträkning
Koncern tkr

2021-01-01- 
2021-03-31

2020-01-01-
2020-03-31

Nettoomsättning 1 112 120 936 543

Aktiverat arbete för egen räkning 19 799 26 583

Övriga rörelseintäkter 8 703 14 239

Resultat från andelar i intresseföretag 1 002 13 642

Råvaror och andra direkta kostnader -579 183 -455 485

Övriga externa kostnader -100 723 -106 338

Personalkostnader -116 804 -112 790

Av- och nedskrivningar -74 772 -67 718

Övriga rörelsekostnader -101 -93

Rörelseresultat 270 041 248 583

Finansiella poster -10 982 -13 111

Resultat efter finansiella poster 259 059 235 472

Skatt -53 366 -50 391

Periodens resultat 205 693 185 081

Resultat per aktie 42,26 38,03

Balansräkning
Koncern tkr 2021-03-31 2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 194 586 183 663

Materiella anläggningstillgångar 6 110 327 6 122 071

Finansiella anläggningstillgångar 137 798 126 707

Varulager 57 565 86 990

Kundfordringar 372 289 331 385

Övriga kortfristiga fordringar 495 184 493 715

Likvida medel 193 690 109 299

Summa tillgångar 7 561 439 7 453 830

Eget kapital 3 550 499 3 281 179

Minoritetsintresse 217 320 212 825

Avsättningar för uppskjuten skatt 1 016 188 1 005 211

Övriga avsättningar 22 644 22 590

Långfristiga skulder 1 450 000 1 490 000

Kortfristiga skulder 1 304 788 1 442 025

Summa eget kapital och skulder 7 561 439 7 453 830

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 853 564 861 193

Kassaflödesanalys 
Koncern tkr

2021-01-01- 
2021-03-31

2020-01-01- 
2020-03-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 327 061 270 178

Förändring i rörelsekapital -2 718 27 938

Kassaflöde från investeringsverksamheten -60 254 -107 899

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -179 790 -210 126

Periodens kassaflöde 84 299 -19 909

Likvida medel vid periodens början 109 299 194 990

Kursdifferens i likvida medel 92 -134

Likvida medel vid periodens slut 193 690 174 947

Specifikation av Eget kapital
Koncern tkr 2021-03-31 2020-03-31

Ingående eget kapital 3 281 179 3 121 697

Periodens resultat 205 693 185 081

Övriga förändringar t ex utdelning, omräkningsdifferens 63 627 23 394

Utgående eget kapital 3 550 499 3 330 172



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, gett Kraftringen i uppdrag 
att aktivt bidra till samhällets klimatomställning, eftersträva att 
utgöra den ledande energileverantören i ägarkommunerna och 
deras närområde, säkerställa att koncernens energileveranser 
sker med en hög leveranssäkerhet och en hög servicenivå till ett 
marknadsmässigt pris samt verka för en skälig utdelning till ägar-
na med hänsyn tagen till bolagets konsolideringsbehov. Styrelsen 
anser att verksamheten inom koncernen bedrivs inom ramen för 
ägardirektiv, bolagsordning och den kommunala 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. Slutkundsför-
säljning 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 571 personer att jämföra med 578 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 ökade med 176 mnkr (18,7 %) till 1 112 
mnkr (937) framförallt till följd av bättre elpriser och periodvis 
extremt kallt väder. Detta har gett onormalt höga energiintäkter 
och produktionskostnader.

Omsättningen påverkas positivt av ökade anslutnings- och sido-
intäkter. Kostnadseffektiviseringar har påverkat övriga externa 
kostnader positivt. Personalkostnaderna är något högre då 
tidigare vakanser nu är bemannade. Sammantaget gör detta  att 
rörelseresultatet ökar med 21 mnkr (8,6 %) till 270 mnkr (249). 

Periodens resultat före räntor, skatter, nedskrivningar/avskriv-
ningar (EBITDA) uppgår till 345 (316) mnkr.  Resultat efter finan-
siella poster ökade med 23,6 mnkr (10,0%) till 259 mnkr (235).

INVESTERINGAR
Periodens investeringar i maskiner, inventarier och anläggningar 
uppgår till 62 mnkr (79). Periodens investeringstakt är lägre än 
föregående år. Investeringar för att framtidssäkra Kraftringens 
produktion och distribution av energi fortsätter. Bland annat i 
nya elmätare. Det pågår och planeras också flera investeringar i 
kundnära energilösningar.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING
Periodens kassaflöde uppgår till -84 mnkr (-65). Internt tillförda 
medel (FFO) ökade med 21 % till 327 mnkr (270). Det operativa 
kassaflödet, dvs kassaflöde före finansieringsverksamheten, 
uppgick till 272 mnkr (224).  Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till -180 mnkr (-234). Likvida medel har 
minskat med 84 mnkr under perioden.

Jämfört med 31 december 2020 minskade nettoskulden  (rän-
tebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar) med 
13,0 % till 1 756 mnkr (2 028). Koncernens borgensåtagande 
har minskat med 8 mnkr 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 350 mnkr 
utnyttjats), med rating K-1, obligationer om 1 600 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 till 485 mnkr.

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


