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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN APRIL - JUNI 2021

 ✓ Det internationella kreditinstitutet Standard & Poor’s uppgraderade under våren Kraftringens 
kreditvärdighet till A-.

 ✓ Flera strategiskt viktiga avtal slutna under perioden.

FINANSIELL UTVECKLING UNDER PERIODEN JANUARI - JUNI 2021

 ✓ Nettoomsättningen ökar till 1 878 mnkr (1 589) till följd av högre elpriser och lägre temperaturer än 
både föregående år och ett normalår. Resultatet efter finansiella poster ökar till 330 mnkr (267).

 ✓ Positivt operativt kassaflöde 300 (248) möjliggör framtida investeringar och har bidragit till att 
minska nettoskulden till 1 757 (2 056). 

 ✓ 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 766 MNKR (653)

RÖRELSERESULTATET  
ÖKAR TILL 82 MNKR (45)

PERIODENS RESULTAT
ÖKAR TILL 56 MNKR (25)
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”Ett händelserikt kvartal med många positiva 
händelser för Kraftringen. Totalt sett har första 
halvåret varit framgångsrikt både finansiellt och 
operativt.”

Sezgin Kadir
vd och koncernchef

April-juni
2021

April-juni
2020

Ackumulerat
2021

Ackumulerat
2020

Nettoomsättning (mnkr) 766 653 1 878 1 589

EBITDA (mnkr) 0 0 501 437

Periodens resultat (mnkr) 56 25 262 210

Investeringar (mnkr) 116 83 178 162

Avkastning på genomsnittligt EK (%) * 9,4 7,9

Soliditet (%) * 51,0 47,6

Nettoskuld (mnkr) * 1 757 2 056

Skuldsättningsgrad (ggr) * 0,5 0,6

Räntetäckningsgrad (ggr) * 14,9 10,6

NYCKELTAL

* Nyckeltalet lämnas endast på ackumulerade siffror



Kommentar från Kraftringens
vd och koncernchef, Sezgin Kadir

Trots fortsatt pandemi kan vi rapportera om 
många positiva händelser för koncernen 
under första halvåret av 2021. Året 
inleddes med ovanligt låga temperaturer, 
vilket ökade Kraftringens energileveranser 
och intäkter jämfört med ett normalår. Det 
internationella kreditinstitutet Standard & 
Poor’s uppgraderade vår kreditvärdighet till 
A- och vi har slutit flera strategiskt viktiga 
avtal under perioden.

Höjd kreditvärdighet
För att Kraftringen ska fortsätta vara ett långsik-
tigt hållbart energibolag och fortsätta att driva om-
ställningen till ett mer hållbart samhälle krävs det 
en stark finansiell utveckling i grunden. Vi är därför 
stolta över att det internationella kreditinstitutet 
Standard & Poor’s under våren höjde Kraftringens 
kreditvärdighet till betyget A-. Ett betyg som gör 
att Kraftringens investeringar i den lokala produk-
tionen och distributionen framtidssäkras.

Betyget A- som står för stark finansiell utveckling, 
möjliggör vidare satsningar på fler smarta energi-
lösningar i snabbare takt tillsammans med våra 
kunder. Det är ett kvitto på vår långsiktighet och 
stabilitet.

Den stabila resultatutvecklingen innebar också 
att vi bland annat kunde fortsätta att betala av 
skulderna efter vår historiskt stora investering i 
Örtofta verket på två miljarder år 2014.

Ångledning till Örtofta sockerbruk
Ett konkret exempel på investeringar för ökad håll-
barhet är vårt unika samarbete med Nordic Sugar, 
där vi gemensamt satsar ca 80 miljoner kronor i 
ett energisamarbete. Avtalet gäller en ledning för 
att föra över ånga från Kraftringens fossilbränsle-
fria kraftvärmeverk i Örtofta till Nordic Sugars 
närliggande sockerbruk, där ångan ersätter fossilt 
bränsle i produktionsprocessen.

På så sätt kommer klimatpåverkan minska sam-
tidigt som Örtoftaverket används på ett än mer 
optimalt sätt. En satsning som bidrar till Sveriges 
klimatmål att senast 2045 ha reducerat landets 
nettoutsläpp av växthusgaser till noll. Den fossil-
fria ångan från Kraftringen kommer täcka närmare 
25 % av Nordic Sugars samlade energibehov på 
sockerfabriken i Örtofta, vilket motsvarar upp-
värmningen av omkring 4 000 villor under ett år. 
Samtidigt bidrar investeringen till en utsläpps-
minskning från sockerproduktionen med omkring 
17 000 ton CO2 per år. Byggnadsarbetet planeras 
starta under hösten 2021 och anläggningen tas i 
drift hösten 2022.

Rätt val av råvara till biomassa viktigt för 
hållbarheten
Under våren uppstod en debatt kring hur hållbart 
det är för energibolag att använda biomassa i sin 
värme- och elenergiproduktion. Kraftringen har 
en tydlig ståndpunkt att den svenska fjärr- och 
kraftvärmen utgjort en viktig del i den gröna om-



ofta nedklottrade fasaderna förvandlades till fina 
konstverk av lokala ungdomar som på det här sät-
tet fick en chans att förverkliga sina konstverk, bli 
synliga för allmänheten och samtidigt få ett betalt 
och roligt sommarjobb.

Temat för konstverken är ”Tillsammans har vi kraf-
ten att förändra” och bidragen togs fram genom en 
designtävling där elever på Lunds Konst/Design-
skola deltog. Vi har fått väldigt fin återkoppling 
från såväl projektdeltagarna som allmänheten och 
rekommenderar alla som har möjligheten att ta en 
promenad förbi de fem stationerna och avnjuta 
konstverken som invigdes innan sommarsemest-
rarna. Läs mer om projektet på vår webbplats, där 
du även kan hitta en karta över var konstverken 
finns. Vi kommer utvärdera projektet och planera 
för eventuell fortsättning under hösten.

Återgång efter pandemin
Planeringen för återgång till ett mer normalt 
arbets sätt efter coronapandemin har pågått un-
der en längre tid. Vi fortsätter följa utvecklingen 
och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
En kontrollerad förändring kommer påbörjas un-
der hösten med fortsatta anpassningar till den 
nya verklighet som är ett faktum i fotspåren efter 
covid-19. Det har varit ett prövande år för många 
men vi tar även med oss positiva insikter om den 
digitala arbetsplatsens möjligheter.
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Sezgin Kadir, vd och koncernchef

ställningen ur ett historiskt perspektiv. Samtidigt är 
fjärr- och kraftvärmen en fortsatt viktig pusselbit 
även i framtiden. Både för att kunna nå lokala, men 
även Sveriges nationella målsättningar att kraftigt 
minska klimatpåverkan i kombination med ökad an-
del förnybar energi.

Kraftringens inköp av restprodukter från skogen för 
produktion av värme och energi är viktiga ur många 
perspektiv. Genom att välja restprodukter från sko-
gen där rätt volym grenar och toppar fått ligga kvar 
och att inte ta ut död ved som legat i flera år är 
viktigt för den biologiska mångfalden. Kraftringens 
biomassa, som även inkluderar stor andel returträ, 
redovisas årligen i vår hållbarhetsredovisning.

Ny lösning vid fjärrvärmeunderhåll
För stabil tillgänglighet och hög servicegrad av våra 
fjärrvärmeleveranser krävs planerade underhåll 
och reparationer av vårt fjärrvärmenät. När nätet 
ska servas behöver en begränsad del tömmas på 
vatten. Vid ordinarie hantering transporteras det 
varma tappvattnet med spolbil till en värmeanlägg-
ning för omhändertagande. För att istället åter-
bruka tappvattnet på ett mer miljövänligt sätt har 
Kraftringens egna värmetekniker nyligen utvecklat 
mobila containers som gett mycket positivt resul-
tat. En innovation som både kommer spara vatten 
och minska transporter - och därmed även klimat-
påverkan. 

Art Shacks
I samarbete med Lunds kommun genomförde 
Kraftringen under vår och försommar projektet 
Art Shacks. Under några intensiva sommarveckor 
fick fem nätstationer i Lund ett nytt utseende. De 



Resultaträkning
Koncern tkr

2021-04-01- 
2021-06-30

2020-04-01-
2020-06-30

2021-01-01- 
2021-06-30

2020-01-01-
2020-06-30

Nettoomsättning 765 548 653 196 1 877 667 1 589 739

Aktiverat arbete för egen räkning 34 092 32 904 53 891 59 487

Övriga rörelseintäkter 2 674 3 273 11 376 17 512

Resultat från andelar i intresseföretag -1 422 -22 141 -420 -8 499

Råvaror och andra direkta kostnader -397 766 -312 232 -976 948 -767 717

Övriga externa kostnader -117 474 -112 174 -218 197 -218 512

Personalkostnader -129 268 -121 854 -246 072 -234 643

Av- och nedskrivningar -73 883 -75 797 -148 655 -143 515

Övriga rörelsekostnader -34 -19 -135 -112

Rörelseresultat 82 467 45 156 352 507 293 740

Finansiella poster -11 765 -13 363 -22 748 -26 474

Resultat efter finansiella poster 70 702 31 793 329 759 267 266

Skatt -14 565 -6 804 -67 930 -57 195

Periodens resultat 56 137 24 989 261 829 210 071

Resultat per aktie 11,53 5,13 53,79 43,16

Balansräkning
Koncern tkr 2021-06-30 2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 187 577 183 663

Materiella anläggningstillgångar 6 154 853 6 122 071

Finansiella anläggningstillgångar 134 994 126 707

Varulager 50 679 86 990

Kundfordringar 261 510 331 385

Övriga kortfristiga fordringar 351 197 493 715

Likvida medel 92 641 109 299

Summa tillgångar 7 233 181 7 453 830

Eget kapital 3 470 703 3 281 179

Minoritetsintresse 216 514 212 825

Avsättningar för uppskjuten skatt 1 016 086 1 005 211

Övriga avsättningar 23 000 22 590

Långfristiga skulder 1 450 000 1 490 000

Kortfristiga skulder 1 056 878 1 442 025

Summa eget kapital och skulder 7 233 181 7 453 830

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 851 875 861 193

Kassaflödesanalys 
Koncern tkr

2021-01-01- 
2021-06-30

2020-01-01- 
2020-06-30

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 469 656 429 223

Förändring i rörelsekapital 111 653 76 642

Kassaflöde från investeringsverksamheten -176 338 -190 521

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -421 683 -407 500

Periodens kassaflöde -16 712 -92 156

Likvida medel vid periodens början 109 299 194 990

Kursdifferens i likvida medel 54 -137

Likvida medel vid periodens slut 92 641 102 697

Specifikation av Eget kapital
Koncern tkr 2021-06-30 2020-06-30

Ingående eget kapital 3 281 179 3 121 697

Periodens resultat 261 829 210 071

Övriga förändringar t ex utdelning, omräkningsdifferens -72 305 -123 494

Utgående eget kapital 3 470 703 3 208 274



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 573 personer att jämföra med 572 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 288 mnkr (18 %) till 1 878 
mnkr (1 589) framförallt till följd av bättre elpriser och periodvis 
extremt kallt väder. Detta har gett höga energiintäkter och 
produktionskostnader.

Omsättningen påverkas positivt av ökade anslutnings- och 
sidointäkter. Personalkostnaderna är högre då tidigare vakanser 
nu är bemannade. Sammantaget gör detta  att rörelseresultatet 
ökar med 59 mnkr (20 %) till 353 mnkr (294).

Periodens resultat före räntor, skatter, nedskrivningar/avskriv-
ningar (EBITDA) uppgår till 501 (437) mnkr.  Resultat efter finan-
siella poster ökade med 62 mnkr (23 %) till 330 mnkr (267).

INVESTERINGAR
Periodens investeringar i maskiner, inventarier och anläggningar 
uppgår till 178 mnkr (162). Periodens investeringstakt är högre 
än föregående år. Investeringar för att framtidssäkra Kraftring-
ens 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 -17 mnkr (-92). Internt tillförda 
medel (FFO) ökade med 9% till 470 mnkr (429). Det operativa 
kassaflödet, dvs kassaflöde före finansieringsverksamheten, 
uppgick till 300 mnkr (248).  Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till -422 mnkr (-407). Likvida medel har 
minskat med 17 mnkr under perioden.

Jämfört med 31 december 2020 minskade nettoskulden  (rän-
tebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar) med 
13,0 % till 1 757 mnkr (2 019). Koncernens borgensåtagande 
har minskat med 9 mnkr sedan årsskiftet.

Standard & Poor’s bedömer Kraftringens kreditvärdighet. I maj 
2021 höjdes den långa kreditratingen från BBB+/stable outlook 
till A-/stable outlook. Fullständig kreditbedömning finns till-
gänglig på Kraftringens webbplats. Koncernen har ett företags-
certifikatprogram om 1 000 mnkr (varav 120 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.


