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VD HAR ORDET

”GENOM ATT TÄNKA NYTT, 
SAMARBETA OCH  

TA ANSVAR, SKA VI TA  
RABBALSHEDE KRAFT  

IN I FRAMTIDEN.”

Rabbalshede Kraft har rivstartat 2021 med byggstart av tre nya vindparker, 
arbete med driftsättning av två vindparker, samtidigt som vi arbetar aktivt 
för att expandera vårt erbjudande inom förnybar energi. Vår ambition är 
att hitta nya vägar mot en hållbar omställning och vår vision: att forma 
morgondagens energi.

I omställningen till ett fossilfritt samhälle, ser vi vätgas som en möjliggörare för 
den nödvändiga sammankopplingen av energi, industri och transportsektorn. 
Rabbalshede Kraft och Euromekanik har därför tagit nästa steg i sin gemen-
samma vätgassatsning och ansökt om deltagande i IPCEI-Hydrogen (Important 
Projects of Common European Interest) med ambitionen att utveckla ett unikt 
och innovativt koncept som vi tror kan driva utvecklingen av grön vätgas på den 
svenska marknaden

Samtidigt lägger vi stort fokus på vår största verksamhet; utveckling och drift 
av vindkraftsprojekt. Vi siktar på nya investeringsbeslut i samma storleksord-
ning som under 2020 inom ett år. Projektportföljen bortom de närmaste åren 
har också vuxit och utvecklats mycket väl. För att komplettera vindkraften som 
förnybar energikälla tittar vi också på hur vi kan utveckla våra projekt med hjälp 
av solkraft, samtidigt som vi förhandlar omfattande samarbetsavtal med starka 
partners som ska ge vår solsatsning en verklig boost. 

Efter ett rekordlågt elpris under år 2020, är det glädjande att konstatera att 
läget har förändrats under första kvartalet av 2021 och elpriserna börjar närma 
sig historiskt normala nivåer. Dessvärre har det blåst mindre än normalt under 
första kvartalet vilket medfört produktion under budget. Totalt är resultatet för 
första kvartalet under plan.

I samband med att vi nu skiftar vårt strategiska fokus arbetar vi med en ny varu-
märkesplattform som kommer att lanseras fullt ut under 2021. Genom att tänka 
nytt, samarbeta och ta ansvar, ska vi ta Rabbalshede Kraft in i framtiden.

Peter Wesslau 
Verkställande direktör
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PRODUKTION UNDER ÅRET

SERVICEVERKSAMHET

UTVECKLING

Kvartal 1 har bjudit på svaga vindar under januari och februari, vilket resulterat i att produktionen är 
under budget. Total produktion uppgick till 198 GWh, varav 167 GWh är egen och 31 GWh är samägd. 
Periodens medelvind har varit 7,0 m/s. Tillgänglighet 97,0 procent.

Under kvartal 1 har tillgängligheten varit betydligt lägre än normalt, främst orsakad av isförluster, där en 
av vindparkerna hade ett detekteringssystem med för hög känslighet. Detta är nu åtgärdat. I slutet av 
mars övertogs vindpark Högen som består av tre verk av modell Enercon -138. 

Inga större underhållsåtgärder har utförts under perioden, dock har vindparkerna Östra Herrestad och 
Hud haft produktionsbortfall på grund av planerade elnätsarbeten. 

Arbetet med försäljning av nya förvaltningsavtal har påverkats av pandemin och tidigare lågt elpris 
som i sin tur har minskat efterfrågan på tjänster. Dock har nya affärer tagits inom elanläggningsinspek-
tion och elsäkhetsutbildning. 

Sverige har som mål att vara ett fossilfritt land år 2045. För att möta detta mål, upplever vi ett sällan 
tidigare skådat intresse för förnybar energi. Vi fortsätter utveckla vår tidiga projektportfölj och har under 
kvartalet signerat flertalet arrendeavtal i utvalda områden i södra Sverige. Tre projekt befinner sig i till-
ståndsprocessen och stort fokus läggs nu på kommunikation med intressenter och beslutande instanser. 
Samtidigt som vi tittar på flera samarbetsavtal inom solenergi. 

KVARTAL 1, 2021 

BYGGNATION
Under kvartalet har vi haft sex vindprojekt under byggnation parallellt. Detta är ett rekord för oss som 
bolag och visar på vår höjda ambitionsnivå. Projektet Högen är färdigbyggt och har tagits över från Ener-
con och projektet Sköllunga är på sluttampen av byggnationsfasen. I Femstenaberg har stora framsteg 
gjorts i trädfällning och vägbyggnation och i projekten Lursäng och Årjäng NV II har fokus legat på förbe-
redande aktiviteter inför byggstart. På Åland flyter arbetet på i projektet Långnabba där upphandling av 
entreprenadkontrakt pågår och sjökabeln installerats. 

Bild: Tobias Nylander och Tony Blom från Rabbalshede Kraft tillsammans med 
Lars-Erik Järvmark och Peder Klasson från Kanonaden på Femstenaberg.

HÄNDELSER EFTER  
BALANSDAGEN

Årsstämma hölls i Göteborg den 28 april. På grund av rådande omständigheter och för att motverka 
spridningen av Covid-19, deltog vd Peter Wesslau och styrelseordförande Stine Rolstad Brenna via länk. 
Protokollet från årsstämman samt mer information om besluten finns att tillgå på bolagets hemsida.

Den 11 maj beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2021, att 
bolagets aktiekapital ska öka med högst 232 647 240 SEK genom nyemission av högst 46 529 448 aktier 
av serie B i bolaget.
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I sammandrag, Tkr
31 mar  

2021
31 mar 

2020
31 dec  

2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 2 540 056 2 086 835 2 510 416

Omsättningstillgångar 384 784 305 595 204 514

Summa tillgångar 2 924 840 2 392 430 2 714 930

EGET KAPITAL 1 686 395 1 533 249 1 720 851

SKULDER

Långfristiga skulder 1 086 672 727 047 742 481

Kortfristiga skulder 150 773 132 134 251 598

Summa skulder 1 238 445 859 180 994 079

Summa eget kapital och skulder 2 924 840 2 392 430 2 714 930

Koncernens balansräkning

I sammandrag, Tkr
Q1 

2021
Q1 

2020

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 44 471 79 299

Aktiverat arbete för egen räkning 2 120 2 533

Övriga rörelseintäkter 3 345 3 789

Summa rörelsens totala intäkter 49 936 85 622

RÖRELSENS KOSTNADER

Personalkostnader -8 995 -9 001

Övriga rörelsekostnader -66 211 -57 545

Summa rörelsens totala kostnader -75 206 -66 546

Rörelseresultat -25 270 19 076

Resultat före skatt -36 019 13 531

Periodens resultat -35 955 13 751

Koncernens resultaträkning 

FINANSIELL ÖVERSIKT
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Investeringar inklusive betalda förskott uppgick till 68 (80) MSEK under perioden januari till mars.                       
Investeringar avser pågående projektering och ERP.

Totala banklån per den 31 mars 2021 uppgick till 809 (619) MSEK. Under perioden har koncernens genomsnitt-
liga låneränta för upptagna banklån uppgått till 3,27 (3,80) procent. Soliditeten uppgick till 58 (64) procent 
per den 31 mars 2021.  

Rabbalshede Kraft tillämpar säkringsredovisning av finansiella instrument i enlighet med kap 12 (Finansiella 
instrument värderade enligt 4 kap. 14A-14e §§ årsredovisningslagen) i BFNAR 2012:1. 
Det innebär bland annat att värdeförändringar i olika derivat som anskaffats för säkring av  
kassaflödesrisker redovisas mot eget kapital. Marknadsvärdet för utestående räntekontrakt per den 31 mars 
2021 uppgick till -11 (-17) MSEK. Marknadsvärdet för valutaterminer, som tecknas i samband med byggna-
tion och terminskontrakt avseende el uppgick till 2 (13) MSEK per 31 mars 2021.

Rabbalshede Kraft utsätts genom sin verksamhet för risker. Bolaget är beroende av både den allmänna eko-
nomiska och politiska situationen i omvärlden. För en närmare beskrivning av risker hänvisas till förvaltningsbe-
rättelsen i årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.

INVESTERINGAR

FINANSIERING

SÄKRINGSINSTRUMENT

RISKER OCH OSÄKERHETS- 
FAKTORER

Nyckeltal

Q1 Q1 HELÅR

Tkr 2021 2020 2020

Elproduktion MWh* 166 875 218 331 632 771

Nettoomsättning (elförsäljning) 44 471 79 299 199 139

Rörelsens totala intäkter 49 936 85 622 26 779

Rörelseresultat -25 270 19 076 -29 025

Resultat före skatt -36 019 13 531 -62 610

Periodens resultat -35 955 13 751 -62 130

Kassaflöde fr. den löpande verksamheten -4 141 42 614 103 956

Genomsnittligt antal aktier 209 383 180 923 181 078

Resultat per aktie -0,17 0,08 -0,34

* Exklusive samägda parker 
** Skuldsättningsgraden beräknas som räntebärande skulder/eget kapital.

Tkr
31 mar 

2020
31 mar 

2020
31 dec 

2020

Skuldsättningsgrad ** 0,48 0,50 0,47

Eget kapital 1 686 395 1 533 249 1 720 851

Balansomslutning 2 924 840 2 392 430 2 714 930
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I sammandrag, Tkr Q1 2021 Q1 2020

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 748 13 531

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -6 889 29 083

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 141 42 614

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar inkl. förskott -175 -1 627

Förvärv av materiella anläggningstillgångar inkl. förskott -67 577 -78 797

Kassaflöde från investeringsverksamheten -67 752 -80 424

Finansieringsverksamheten

Förändring aktieägarlån 324 000 -

Amortering av lån -34 396 -369

Upptagna lån 22 300 34 928

Förändring av spärrmedel -12 300 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 299 604 34 559

Periodens kassaflöde 227 711 21 034

Likvida medel vid periodens början 31 473 224 452

Likvida medel vid periodens slut 259 184 245 486

Spärrade medel 63 319 46 845

Summa likvida medel och spärrade medel 322 503 292 331

Koncernens kassaflöde

Bild: Detaljbild turbiner  
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FINANSIELL 
KALENDER

PÅ VÅR WEBBPLATS  
WWW.RABBALSHEDEKRAFT.SE 

FINNS MÖJLIGHET ATT HÄMTA SAMT 
PRENUMERERA PÅ PRESSMEDDELANDE 

OCH FINANSIELLA RAPPORTER.

Delårsrapport april-juni 2021 19 augusti, 2021

Delårsrapport juli-september 2021, 18 november, 2021

Bokslutskommuniké för 2021, 9 mars, 2022

För ytterligare information, kontakta:

Anders Olsson 
Tel. +46 (0) 525-197 12 
anders.olsson@rabbalshedekraft.se

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av  
företagets revisorer.

AVGIVANDE AV RAPPORTEN
RABBALSHEDE, DEN 14 MAJ 2021

Stine Rolstad Brenna
Styrelseordförande

Adam Thouret
Ledamot

Jeffrey Mouland
Ledamot

Mikael Kowal
Ledamot

Peter Wesslau
Verkställande direktör


