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VD har ordet

Peter Wesslau 
CEO

Stort tack till alla medarbetare och samarbetspartners som un-
der första halvåret 2021 bidragit till att vi tagit flera viktiga steg. 
Pandemin till trots, har vi genom engagemang och en förmåga till 
nytänkande inlett nya strategiska samarbeten och påbörjat initi-
ativ som vi hoppas ska skapa mervärden både för oss själva och 
för samhället.

Utvecklingen och driften av våra vindparker fortlöper och vi har under 
kvartal 2 tagit över driften av vindkraftverken i Högen- och Sköllunga 
projekten. Vi har tre parker som är i början av byggfasen och flera pro-
jekt i utvecklings- och tillståndsfas. Vi undersöker hela tiden hur vi kan 
komplettera vindkraften med hjälp av andra energikällor och har under 
året utvecklat flera olika solkraftsprojekt i egen regi. Under april/maj 
2021 har vi även tecknat samarbetsavtal med två utvecklingsbolag 
inom solkraft. Tillsammans har vi utformat lösningar som ska göra det 
enklare för fler företag att investera i hållbar energi.

Under juni genomförde bolaget en nyemission med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare. Emissionen tecknades till 102 % och blev därmed 
fulltecknad. En signal som indikerar att vi är ett attraktivt bolag som 
våra aktieägare tror på och vill investera i. Kapitaltillskottet ger oss nu 
goda möjligheter att fortsätta vår tillväxtstrategi genom nybyggnation 
och förvärv av vindparker.

Under maj månad meddelade Naturvårdsverket den glada nyheten att 
vårt pilotprojekt ”Den gröna vätgasen” som vi utvecklat tillsammans 
med Euromekanik, beviljats stöd från Klimatklivet som stödjer lokala 
klimatinvesteringar för största möjliga klimatnytta. Vi är tacksamma för 
förtroendet och lovar att utveckla ett projekt som bidrar positivt till 
samhället. Detta betyder att vi nu kan ta nästa steg i pilotprojektet som 
är det första i sitt slag. Ambitionen är att vi ska leverera grön vätgas 
redan 2022 direkt från våra egna vindkraftverk.

Dessutom fick vi besked att vi gått vidare till nästa nivå i EU-initiati-
vet IPCEI (Important Projects of Common European Interest) som ska 
främja investeringar i gränsöverskridande FoU- och industriprojekt av 
särskild betydelse för europeisk utveckling. Om detta blir verklighet är 
vår ambition att utveckla ett unikt och innovativt koncept för grön vät-
gas på den svenska marknaden. 

Elpriserna har hittills under 2021 varit klart högre än under samma pe-
riod 2020. Detta beror till stor del på den torra och kalla inledningen 
av 2021. Samtidigt har det blåst mindre relativt 2020 under samma 
period. Mindre vind har medfört lägre produktion. Omsättningen var 
under första halvåret 85 MSEK, vilket är klart sämre än förväntat. Re-
sultatet för samma period -76 MSEK, är också sämre än förväntat. Med 
elpriser som börjar återgå till mer normala förhållanden och nya projekt-
möjligheter både inom sol och vätgas har vi en spännande utveckling 
framför oss. Vi har fortsatt en stark tilltro till att elmarknaden kommer 
vara gynnsam för förnybar elproduktion i södra Sverige, där de flesta 
av våra parker är belägna.

Nu ser vi fram emot en höst där vi successivt kan återgå till det ”nor-
mala” och förhoppningsvis kan träffa branschkollegor och samarbets-
partners igen och att våra fysiska kontor kan fortsätta vara en kreativ 
samlingsplats där vi kraftsamlar för en förnybar framtid.
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Kvartal 2 inleddes med starka vindar och produktion över budget, medans maj och juni bjöd 
på svagare vindar. Svag vind tillsammans med planerade avbrott på överliggande elnät 
och åskoväder i slutet på juni har resulterat i att produktionen är lägre än förväntat. Total 
produktion för kvartal 2 uppgick till 173 GWh, varav 133 GWh är egen och 40 GWh är 
samägd. Periodens medelvind har varit 6,5 m/s. Tillgänglighet 96,8 procent.

Under kvartal 2 har tillgängligheten varit betydligt lägre än normalt, främst 
orsakad av åskoväder både i början och i slutet av perioden. I april orsa-
kade ett blixtnedslag en allvarlig skada på ett blad i vindpark Årjäng SV. 
Skadan lagades och verket är i drift per 4 juni. I slutet av juni drabba-
des ett 30-tal vindkraftverk av några dagars avbrott på grund av 
åskoväder. Övriga större underhållsarbeten under perioden har 
varit oljebyte för samtliga 12 Nordex växellådor. Sköllunga Vind-
park som består av tre vindkraftverk (E-138) har tagits över 
och är nu i produktion. 

Det omfattande intresset för att utveckla ny förnyel-
sebar elproduktion i Sverige fortsätter. Ofta drivet av 
Sveriges mål att vara ett fossilfritt land år 2045. Men 
vi ser även intresset i våra Nordiska länder. Den tidiga 
projektportföljen utvecklas enligt plan och vi fortsätter 
att teckna arrendeavtal i dessa områden. De tre projek-
ten i tillståndsprocessen medför fortsatt mycket arbete 
kring dialog och kommunikation med beslutsfattare och 
intressenter. Under andra kvartalet har två samarbets-
avtal tecknats inom solenergi.

Under andra kvartalet har projekt Sköllunga färdigställts och 
övertagande från Enercon har skett. Därmed kvarstår fyra 
projekt i byggfas. I Femstenaberg har arbetet nu upphört under 
sommaruppehållet, men i Lursäng och Årjäng NV2 pågår arbetet 
för fullt i de områden vi har åtkomst till. På Åland fortskrider projekt 
Långnabba enligt plan och alla huvudentreprenadavtal är på plats.

BYGGNATION

PRODUKTION

SERVICEVERKSAMHET

UTVECKLING

Kvartal 2
2021
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Finansiell översikt

KONCERNENS BALANSRÄKNING

I SAMMANDRAG, TKR
Q2

2021
Q2 

2020
Q1-Q2

2021
Q1-Q2 

2020

RÖRELSE INTÄKTER

Nettoomsättning 40 405 32 815 84 876 112 114

Aktiverat arbete för egen räkning 1 929 2 287 4 049 4 820

Övriga rörelseintäkter 2 840 5 302 6 185 9 092

Summa rörelsens totala intäkter 45 174 40 404 95 110 126 026

RÖRELSENS KOSTNADER

Personalkostnader -13 403 -8 130 -22 398 -17 131

Övriga rörelsekostnader -60 382 -54 639 -126 593 -112 185

Summa rörelsens totala kostnader -73 785 -62 769 -148 991 -129 316

RÖRELSERESULTAT -28 611 -22 365 -53 881 -3 290

RESULTAT FÖRE SKATT -39 958 -30 055 -75 977 -16 524

PERIODENS RESULTAT -39 620 -30 006 -75 575 -16 255

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

I SAMMANDRAG, TKR
30 JUN

2021
30 JUN

2020
31 DEC  

2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 2 604 019 2 090 145 2 510 416

Omsättningstillgångar 411 843 223 773 204 514

Summa tillgångar 3 015 862 2 313  918 2 714 930

EGET KAPITAL 2 127 864 1 494 335 1 720 851

SKULDER

Långfristiga skulder 745 430 712 741 742 481

Kortfristiga skulder 142 568 106 842 251 598

Summa skulder 887 998 819 583 994 079

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 3 015 862 2 313 918 2 714 930
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* Exklusive samägda parker 
** Skuldsättningsgraden beräknas som räntebärande skulder/eget kapital.

Nyckeltal

TKR
Q2

2021
Q2

2020
Q1-Q2

2021
Q1-Q2

2020
HELÅR

2020

Elproduktion MWh* 133 383 117 501 300 258 335 832 632 771

Nettoomsättning (elförsäljning) 40 405 32 815 84 876 112 114 199 139

Rörelsens totala intäkter 45 174 40 404 95 110 126 026 26 779

Rörelseresultat -28 611 -22 365 -53 881 -3 290 -29 025

Resultat före skatt -39 958 -30 055 -75 977 -16 524 -62 610

Periodens resultat -39 620 -30 006 -75 575 -16 255 -62 130

Kassaflöde fr. den löpande verksamheten -18 287 -16 496 -22 428 50 403 103 956

Genomsnittligt antal aktier 212 962 180 923 211 182 180 923 181 078

Resultat per aktie -0,19 -0,17 -0,36 -0,09 -0,34

TKR
30 JUN

2021
30 JUN

2020
31 DEC

2020  

Skuldsättningsgrad ** 0,37 0,50 0,47

Eget kapital 2 127 865 1 494 335 1 720 851

Balansomslutning 3 015 862 2 313 918 2 714 930

Investeringar inklusive betalda förskott uppgick till 164 (111) MSEK under perioden januari till juni. Investeringar avser pågående 
projektering och ERP.

INVESTERINGAR

Totala banklån per den 30 juni 2021 uppgick till 786 (595) MSEK. Under perioden har koncernens genomsnittliga låne-
ränta för upptagna banklån uppgått till 3,3 (3,8) procent. Soliditeten uppgick till 71 (65) procent per den 30 juni 2021. 

FINANSIERING

Rabbalshede Kraft tillämpar säkringsredovisning av finansiella instrument i enlighet med kap 12 (Finan-
siella instrument värderade enligt 4 kap. 14A-14e §§ årsredovisningslagen) i BFNAR 2012:1. Det inne-
bär bland annat att värdeförändringar i olika derivat som anskaffats för säkring av kassaflödesris-
ker redovisas mot eget kapital. Marknadsvärdet för utestående räntekontrakt per den 30 juni 
2021 uppgick till -9 (-16) MSEK. Marknadsvärdet för valutaterminer, som tecknas i samband 
med byggnation och terminskontrakt avseende el uppgick till -8 (2) MSEK per 30 juni 2021.

SÄKRINGSINSTRUMENT

Rabbalshede Kraft utsätts genom sin verksamhet för risker. Bolaget är beroende 
av både den allmänna ekonomiska och politiska situationen i omvärlden. För en när-
mare beskrivning av risker hänvisas till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 
för verksamhetsåret 2020.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
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Koncernens kassaflöde

I SAMMANDRAG, TKR
Q2

2021
Q2

2020
Q1-Q2

2021
Q1-Q2

2020

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV 
RÖRELSEKAPITAL

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -4 488 -636 -1 740 41 978

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -13 799 -15 860 -20 688 8 425

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 287 -16 496 -22 428 50 403

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar inkl. förskott -71 -1 602 -246 -3 229

Förvärv av materiella anläggningstillgångar inkl. förskott -96 344 -29 175 -163 921 -107 972

Kassaflöde från investeringsverksamheten -96 415 -30 777 -164 167 -111 201

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 488 559 - 488 559 -

Emissionskostnader -670 - -670 -

Förändring aktieägarlån -324 000 - 0 -

Amortering av lån -25 684 -24 440 -60 080 -24 809

Upptagna lån 2 635 - 24 935 34 928

Förändring av spärrmedel -233 - -12 533 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 140 607 -24 440 440 211 10 119

PERIODENS KASSAFLÖDE 25 905 -71 713 253 616 -50 679

Likvida medel vid periodens början 259 184 197 462 31 473 176 428

Likvida medel vid periodens slut 285 089 125 749 285 089 125 749

Spärrade medel 63 552 48 024 63 552 48 024

Summa likvida medel och spärrade medel 348 641 173 773 348 641 173 773
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AVGIVANDE AV RAPPORTEN
RABBALSHEDE, DEN 17 AUGUSTI 2021

Stine Rolstad Brenna
Styrelseordförande

Adam Thouret
Ledamot

Jeffrey Mouland
Ledamot

Mikael Kowal
Ledamot

Peter Wesslau
Verkställande direktör

Finansiell 
kalender

Prenumerera på pressmeddelanden 
och finansiella rapporter på   

rabbalshedekraft.se

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.
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