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Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017 
Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december 2017) 

 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 60 (290) mkr. 

 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 40 (61) mkr varav intressebolag 

påverkade koncernen med 7 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 31 (41) mkr. 

 Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 22 (33) mkr.  

 Resultat före skatt uppgick till 6 (12) mkr. 

 Resultat efter skatt uppgick till 5 (10) mkr, motsvarande 0,14 (0,30) kr per aktie. 

 Produktionen minskade till 202 (238) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 108 (128) GWh 

och Samägd vindkraftdrift 94 (110) GWh, beroende på försäljning av parker i drift.  

 Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 403 (433) SEK/MWh, fördelat 

på el 280 (310) SEK/MWh och elcertifikat 122 (122) SEK/MWh. 

 Återköp av säkerställda obligationer till ett nominellt belopp om ca 52 mkr genomfördes. 

 Optionsavtal med rätt att förvärva projektet Enviksberget om ca 35 MW tecknades. 

 

Årets 12 månader (1 januari – 31 december 2017) 

 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 257 (594) mkr. 

 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 131 (138) mkr varav intressebolag 

påverkade koncernen med 7 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 96 (185) mkr. 

 Under året fattades beslut om nedskrivning av bolagets tillgångar relaterade till Egen 

vindkraftdrift och Utveckling och förvaltning med totalt 152 (18) mkr. 

 Underliggande rörelseresultat (EBIT före ej kassaflödespåverkande nedskrivningar) uppgick 

till 54 (51) mkr och redovisat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -99 (33) mkr.  

 Underliggande resultat före skatt (resultat före skatt och före ej kassaflödespåverkande 

nedskrivningar) uppgick till -26 (-34) mkr.  

 Resultat före skatt uppgick till -178 (-52) mkr efter ej kassaflödespåverkande nedskrivningar. 

 Resultat efter skatt uppgick till -180 (-41) mkr efter nedskrivningar, motsvarande -5,39 (-1,23) 

kr per aktie. 

 Produktionen minskade till 635 (640) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 348 (353) GWh 

och Samägd vindkraftdrift 287 (287) GWh, beroende på försäljning av parker i drift. 

 Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 380 (433) SEK/MWh, fördelat 

på el 272 (297) SEK/MWh och elcertifikat 109 (136) SEK/MWh. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
Halmstad den 16 februari 2018 
ARISE AB (publ) 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133 
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916 
 

 
 

 

 

 

 

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 
2018 kl. 08.00 CET. 

 

 
Om Arise  
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och 
för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.           
 
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726 
E-mail: info@arise.se, www.arise.se  
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