
Q2 | 2020 
KVARTALSRAPPORT

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 ✓ Ny mottagningsstation i Lomma invigdes den 9 juni. 50 procent högre kapacitet ger Lomma 
möjlighet att fortsätta växa och möta behov av ökad elektrifiering.

 ✓ Omfattande nya kundavtal med stora lokala aktörer som Tetra Pak, AF Bostäder, LKF, 
Lundafastigheter, NOVA Lund och FASPO Fastigheter i Hörby. 

FINANSIELL UTVECKLING UNDER PERIODEN JANUARI - JUNI 2020

 ✓ Rörelseresultatet minskar till 294 mnkr (298) beroende på minskade energileveranser av både el 
och fjärrvärme till följd av temperaturer långt ifrån ett normalår. Resultatet efter finansiella poster 
minskar till 267 mnkr (275).

 ✓ Positivt operativt kassaflöde 248 (178) möjliggör amortering av skulden och bidrar till att minska 
nettoskulden till 2 056 (2 219).

 ✓ Stora investeringar pågår för att framtidssäkra Kraftringens produktion och distribution av energi.

NETTOOMSÄTTNINGEN  
MINSKAR TILL 653 MNKR (712)

RÖRELSERESULTATET  
MINSKAR TILL 45 MNKR (87)

PERIODENS RESULTAT
MINSKAR TILL 25 MNKR (59)
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”Milt väder påverkade resultat och omsättning - 
nya kunder och investeringar stärker Kraftringen.”

Sezgin Kadir
vd och koncernchef

April-juni
2020

April-juni
2019

Ackumulerat
2020

Ackumulerat
2019

Nettoomsättning (mnkr) 653 712 1 589 1 777

EBITDA (mnkr) 0 0 437 456

Periodens resultat (mnkr) 25 59 210 216

Investeringar (mnkr) 83 124 162 255

Avkastning på genomsnittligt EK (%) * 7,9 9,1

Soliditet (%) * 47,6 45,4

Nettoskuld (mnkr) * 2 056 2 292

Skuldsättningsgrad (ggr) * 0,6 0,7

Räntetäckningsgrad (ggr) * 10,6 11,6

NYCKELTAL

* Nyckeltalet lämnas endast på ackumulerade siffror



Kommentar från Kraftringens
vd och koncernchef, Sezgin Kadir

Coronapandemin gjorde första halvåret 
2020 till en omtumlande tid för oss alla. 
Kraftringens åtgärder gjorde att vi har haft 
stabila leveranser och låga sjuktal under 
hela perioden. Milt väder har lett till mins-
kade energileveranser och elpriserna var 
periodvis de lägsta på många år i södra 
Sverige. Kraftringens omsättning minskar 
under perioden med 187 mnkr (-11 %) till 
1 589 mnkr (1 777). Resultat efter finan-
siella poster minskade med 7,6 mnkr (-2,8 
%) till 267 mnkr (274). Pågående projekt-
åtaganden löper på enligt plan och ger en 
positiv framtidsbild.

Utveckling av smarta och effektiva elnät

Ett smart och effektivt elnät är en förutsättning 

för den energiomställning som nu sker, genom 

till exempel snabbt ökad andel elfordon och små-

skalig elproduktion. Vi har de senaste åren gjort 

omfattande investeringar för att rusta elnätet för 

framtiden och ge våra kunder en trygg och stabil 

leverans, med minimalt antal avbrottsminuter varje 

år. Idag är vi stolta över att erbjuda en leverans-

säkerhet på 99,99 procent.

Ett exempel på våra investeringar är den nya mot-

tagningsstationen i Lomma som invigdes den 9 

juni. Lomma är en av landets snabbast växande 

kommuner och för att kunna fortsätta växa och 

möta utmaningen med ändrade levnadsmönster 

och ett mer elektrifierat samhälle är den nya mot-

tagningsstationen utrustad med smart teknik som 

bland annat ger 50 procent högre kapacitet.

Vi fortsätter att investera, cirka 1,2 miljarder kronor 

de närmaste åren, för att bli ännu bättre framöver. 

Tack vare långsiktig planering börjar vi nu även se 

de ekonomiska resultaten av de senaste årens in-

vesteringar. Trots en fortsatt hög investeringstakt 

genomfördes en sänkning av elnätsavgiften med 

ca 1 % från den 1 maj 2020.

Covid-19 och dess påverkan

Ur ett internt perspektiv har Kraftringen vidtagit 

åtgärder för att säkerställa våra samhällsviktiga 

l everanser, och att förebygga och hantera even-

tuella konsekvenser av coronavirusets spridning. 

Så här långt har åtgärderna haft önskad effekt 

med låg smittspridning och få störningar i verk-

samheten.

Samhällets anpassningar för att minska smitt-

spridning av covid-19 har påverkat många kunder 

och leverantörer. Men även om vi inte påverkats 

direkt försöker vi dra vårt strå till stacken. Under 

april månad bidrog Kraftringen till exempel genom 

att av lokala krögare stödköpa ca 2 000 måltider 

som donerades till sjukhuspersonalen i Lund, ett 

uppmärksammat och mycket uppskattat projekt vi 

kallade Mat för hjältar.

Verksamhet och organisation

Från och med april är en ny organisation, an passad 

för att kunna förverkliga strategi mot målbild 2025, 

etablerad. Under tredje kvartalet tillträder flera nya 

medlemmar i koncernledningsgruppen. 



Under 2019 inträffade två arbetsplatsolyckor på 

Kraftringen. Dels drabbades två medarbetare av 

strömgenomgång, dels exponerades två medar-

betare för kolmonoxid vid luftning av fjärrvärmerör. 

Våra medarbetares säkerhet är alltid vår högsta 

prioritet och de inträffade händelserna har analy-

serats och rutiner har justerats för att ytterligare 

minska riskerna.

Marknadsläget

Trots de utmanande tiderna har vi tecknat flera 

större kundavtal inom el- och biogashandel med 

stora lokala kunder som Tetra Pak, AF Bostäder, 

LKF, Lundafastigheter, NOVA Lund och FASPO 

fastigheter i Hörby. 

Efterfrågan på solcellsanläggningar är fortsatt hög 

trots att regeringen infört ett ansökningsstopp för 

solcellsstödet.

Den digitala klyftan mellan stad och land behöver 

slutas. Därför stöder Kraftringen bredbandsupp-

ropet. Bredbandsuppropet uppmanar regeringen 

att genomföra nödvändiga regeländringar och 

budgettillskott som behövs för att nå målet om 

snabbt bredband till alla senast 2025.

Kraftringen deltar i det spännande elvägsprojektet 

EVolution Road som invigde en pilotanläggning i 

juni. Projektet sponsras av Trafikverket för att ut-

värdera teknik för laddning av fordon under färd. 

Tekniken bygger på skenor i vägen som strömsätts 

direkt under elfordonet. Under året kommer en el-

driven buss att testköras på Getingevägen i Lund. 

För oss innebär projektet här en möjlighet att stu-

dera elvägens påverkan på det omkringliggande 

elsystemet.

Avslutningsvis tog Kraftringen i juli ett viktigt steg 

mot mer transparent konsumentinformation. Som 

första bolag i Sverige, och troligen världen, införd e 

vi miljödeklaration av våra drivmedel direkt vid 

ladd- eller tankstället.

Sezgin Kadir

vd och koncernchef



Resultaträkning
Koncern tkr

2020-04-01- 
2020-06-30

2020-04-01- 
2020-06-30

2020-01-01- 
2020-06-30

2019-01-01-
2019-06-30

Nettoomsättning 653 196 712 223 1 589 739 1 777 041

Aktiverat arbete för egen räkning 32 904 44 740 59 487 88 886

Övriga rörelseintäkter 3 273 3 281 17 512 33 458

Resultat från andelar i intresseföretag -22 141 28 424 -8 499 31 953

Råvaror och andra direkta kostnader -312 232 -376 125 -767 717 -1 002 182

Övriga externa kostnader -112 174 -120 567 -218 512 -227 211

Personalkostnader -121 854 -125 830 -234 643 -243 451

Av- och nedskrivningar -75 797 -78 086 -143 515 -158 246

Övriga rörelsekostnader -19 -512 -112 -2 050

Rörelseresultat 45 156 87 548 293 740 298 198

Finansiella poster -13 363 -12 126 -26 474 -23 272

Resultat efter finansiella poster 31 793 75 422 267 266 274 926

Skatt -6 804 -16 140 -57 195 -58 834

Periodens resultat 24 989 59 282 210 071 216 092

Resultat per aktie 5,13 12,18 43,16 44,40

Balansräkning
Koncern tkr 2020-06-30 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 192 333 220 568

Materiella anläggningstillgångar 6 076 307 6 052 318

Finansiella anläggningstillgångar 142 222 142 931

Varulager 76 980 91 856

Kundfordringar 272 385 424 390

Övriga kortfristiga fordringar 375 715 534 446

Likvida medel 102 697 194 990

Summa tillgångar 7 238 639 7 661 499

Eget kapital 3 208 274 3 121 697

Minoritetsintresse 237 110 237 997

Avsättningar för uppskjuten skatt 952 436 941 346

Övriga avsättningar 22 200 22 103

Långfristiga skulder 1 600 675 1 601 575

Kortfristiga skulder 1 217 944 1 736 781

Summa eget kapital och skulder 7 238 639 7 661 499

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 817 215 859 219

Kassaflödesanalys 
Koncern tkr

2020-01-01- 
2020-06-30

2019-01-01- 
2019-06-30

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 429 223 384 903

Förändring i rörelsekapital 76 642 23 012

Kassaflöde från investeringsverksamheten -190 521 -231 288

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -407 500 -232 860

Periodens kassaflöde -92 156 -56 233

Likvida medel vid periodens början 194 990 176 384

Kursdifferens i likvida medel -137 66

Likvida medel vid periodens slut 102 697 120 217

Specifikation av Eget kapital
Koncern tkr 2020-06-30 2019-06-30

Ingående eget kapital 3 121 697 2 900 091

Periodens resultat 210 071 216 092

Övriga förändringar t ex utdelning, omräkningsdifferens -123 494 -45 576

Utgående eget kapital 3 208 274 3 070 607



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 energi-
användning, 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 572 personer att jämföra med 580 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 till exempel energipriser, fjärrvärmeproduk-
tionens 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 investerings-
verksamhet och underhållsarbeten för att säkerställa effektiv 
och driftsäker energiförsörjning.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen minskade med 187 mnkr (-11 %) till 1589 
mnkr (1777) 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 negativt främst av de låga elpriserna. 
Lägre energiinköpskostnader och kostnader för överliggande 
elnät bidrar positivt men trots detta minskar rörelseresultatet 
med 4,4 mnkr (-1,5 %) till 294 mnkr (298). 

Periodens resultat före räntor, skatter, nedskrivningar/avskriv-
ningar (EBITDA) uppgår till 437 (456) mnkr.  Resultat efter finan-
siella poster minskade med 7,6 mnkr (-2,8 %) till 267 mnkr (274).

INVESTERINGAR
Periodens investeringar i maskiner, inventarier och anläggningar 
uppgår till 162 mnkr (255). 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 -92 mnkr (-56). Internt tillförda 
medel (FFO) ökade med 11,7 % till 429 mnkr (384). Det operati-
va kassaflödet, dvs kassaflöde före finansieringsverksamheten, 
uppgick till 248 mnkr (178).  Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till -407 mnkr (-233). Likvida medel har 
minskat med 92 mnkr under perioden.

Jämfört med 31 december 2019 minskade nettoskulden  (rän-
tebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar) med 
7,3 % till 2 056 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 490 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 till 460 mnkr.

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


