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Ännu ett år i pandemins tecken har lärt oss att tänka nytt och hit-
ta nya vägar. Tillsammans har vi fått anstränga oss lite extra med 
alltifrån arbetsmiljöfrågor, ledarskap och värderingar till digital in-
frastruktur och digitala möten. Så passande då, att vi i början av 
2021 antog våra nya kärnvärden; Vi samarbetar, vi tänker nytt, vi 
tar ansvar. 

Året inleddes med byggnationsstart av tre vindparker lokaliserade 
i södra halvan av Sverige som idag har ett underskott på elpro-
duktion. Parkerna omfattar tillsammans 100 MW med en förvän-
tad produktion på drygt 300 GWh. Parkerna beräknas stå klara Q3 
2022. Byggnationen av den vindkraftspark som vi är delägare i på 
Åland går vidare och den första elen ska levereras i april 2022. Vi 
har fortsatt stort fokus på utvecklingen av nya vindkraftsprojekt 
som är vår kärnverksamhet. Under 2022 siktar på nya investeringar 
i samma storleksordning som under 2020. 

Under maj månad meddelade Naturvårdsverket den glada nyheten 
att vårt pilotprojekt ”Den gröna vätgasen” som vi utvecklat tillsam-
mans med Euromekanik, beviljats stöd från Klimatklivet som stödjer 
lokala klimatinvesteringar för största möjliga klimatnytta. Tack vare 
detta har vi utvecklat pilotprojektet ytterligare under året. Ambitio-
nen är att vi ska leverera grön vätgas i slutet av 2022 direkt från 
våra egna vindkraftverk. 

Vi undersöker hela tiden hur vi kan komplettera vindkraften med 
hjälp av andra energikällor. Under året har vi därför inlett samarbe-
ten med Solkompaniet och Recap som är två starka utvecklings-
bolag inom solkraft. Tillsammans har vi utformat lösningar som ska 
göra det enklare för fler företag att investera i hållbar solenergi.

Under juni genomförde bolaget en företrädesemission som teckna-
des till 102 % och blev därmed fulltecknad. En signal som indikerar 
att vi är ett attraktivt bolag som våra aktieägare tror på och vill in-
vestera i. Kapitaltillskottet ger oss nu goda möjligheter att fortsätta 
vår tillväxtstrategi genom nybyggnation och förvärv av vindparker.

Energidebatten har under året till stor del präglats av de stigande 
energipriserna. Detta orsakas av flera samspelande faktorer men en 
uppenbar anledning är att det råder en obalans mellan tillgång och 
efterfrågan på grund av nedstängning av reglerbar elproduktion i 
södra Sverige samt flaskhalsar i transmissionsnätet. 2021 beskrivs 
ofta endast i relation till 2020 som var ett extremår åt andra hållet 
med mycket låga priser som helhet. Debatten sker ofta i olika politis-
ka syften eller med andra agendor, det är därför viktigt att vi i bran-
schen för dialogen faktabaserat och balanserat.  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.

Under året har vi stärkt vår ledningsgrupp med ytterligare en person 
och vi har tillsammans fortsatt att utveckla och effektivisera våra 
interna processer. Vi har arbetat fram en ny varumärkesmodell som 
är ett viktigt styrdokument för våra arbetssätt och vår värdegrund. 
Vårt varumärke skapas av våra medarbetare – det är ett långsiktigt 
arbete som vi implementerat i olika faser under året och som vi kom-
mer fortsätta arbeta aktivt med under 2022. 

Under året har alla medarbetare med stort engagemang genomfört 
en utbildning i Agenda 2030 med efterföljande workshops för att 
kunna använda kunskapen i vårt eget hållbarhetsarbete. Utbildning-
en har skett i samband med Miljöbron, en ideell organisation som 
agerar länk för hållbarhetsfrågor mellan akademi, företag och of-
fentlig sektor. 

Genom att samarbeta, tänka nytt och ta ansvar fortsätter vi att 
kraftsamla vi för en förnybar framtid.
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Produktionen under 2021 uppgick till 633 GWh för bolagets egna vindparker, vilket är något 
lägre än förväntat på grund av svaga vindar större delen av året. Tillgängligheten under 
året slutade på 96,2%. 

Två vindparker har överförts till produktionsportföljen. Vindpark Högen och 
vindpark Sköllunga med tillsammans sex Enercon E-138. Serviceverksam-
heten har även tagit över driften för vindpark Lerkaka och vindpark Stenså-
sa med totalt 12 Vestas V90. Tillgängligheten i portföljen har under året 
varit lägre än beräknat. Detta är orsakat av uppstart av nya vindpar-
ker, omfattande bladreparationer efter åsk-skador samt förluster på 
grund av isbildning. Vi har nu justerat de aktuella vindkraftverkens 
parametrar och hoppas därför att problem med isbildning kom-
mer minska under 2022. För Vindpark Skaveröd-Gurseröd, 
Årjäng NV, Årjäng SV och Kil har serviceavtal tecknats med 
Deutsche Windtechnik. Förvaltningsaffären har fortfarande 
låg efterfrågan på tjänster, dock har nya affärer tagits inom 
elanläggningsinspektion och elsäkerhetsutbildning.

Projektportföljen har utvecklats enligt plan. Under året 
har vi tecknat arrendeavtal med fokus på södra Sveri-
ge. Projekt i tillståndsprocessen har krävt och kräver 
alltmer arbete i form av dialog och kommunikation med 
beslutsfattare och intressenter. Riskerna och utma-
ningarna med låsningarna i energidebatten och särskilt 
kring vindkraftens utbyggnad har ökat under året. Under 
nästa år hoppas vi på politiska reformer som bidrar till 
att tillståndsprocessen förenklas. Solprojektportföljen har 
växt och utvecklats, likaså möjligheterna inom samarbe-
ten inom solkraft. Pilotprojektet inom ”grön vätgas” som 
vi genomför tillsammans med Euromekanik, har under året 
vidareutvecklats och närmar sig investeringsbeslut. Ambitio-
nen är att vi ska leverera grön vätgas från vår vindpark i slutet 
av 2022.

Byggnationen av projekten Högen (Lilla Edets kommun) och Sköllunga 
(Stenungsunds kommun) är färdigbyggda och driftsattes under första 
halvan av 2021. Byggnationen av våra tre nya vindparker och vår delägda 
park på Åland har pågått hela året och följer övergripande plan. Samtliga 
parker bör vara i produktion under Q3 2022.

BYGGNATION

PRODUKTION

SERVICEVERKSAMHET

UTVECKLING
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NYCKELTAL

Finansiell översikt

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

Q4 Q4 HELÅR HELÅR

TKR 2021 2020 2021 2020

Elproduktion MWh* 205 805 177 465 632 823 632 771

Nettoomsättning (elförsäljning) 68 522 51 551 205 778 199 139

Rörelsens totala intäkter 76 522 60 853 227 714 226 779

Rörelseresultat -12 255 -4 910 -79 522 -29 025

Resultat före skatt -19 248 -16 935 -115 699 -62 610

Periodens resultat -21 900 -16 771 -117 888 -62 130

Kassaflöde fr. den löpande verksamheten -29 497 12 992 25 642 103 956

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,09 -0,09 -0,53 -0,34

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,09 -0,09 -0,53 -0,34

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental 255 911 181 541 222 003 181 078

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 255 911 181 541 222 003 181 078

TKR 2021 2020

Skuldsättningsgrad ** 0,36 0,47

Eget kapital 2 072 984 1 720 851

Balansomslutning 2 963 787 2 714 930

INVESTERINGAR
Investeringarna inklusive betalda förskott uppgick till 362 (555 ) MSEK 
under perioden januari till december. Investeringarna avser pågående pro-
jektering, förvärv av turbiner i drift och ERP (affärssystem).

FINANSIERING 
Totala banklån per den 31 december 2021 uppgick till 753 (821) MSEK. 
Under perioden har koncernens genomsnittliga låneränta för upptagna 
banklån uppgått till 3,74 (3,77) procent. Soliditeten uppgick till 70% (63) 
procent per den 31 december 2021. Större delen av bolagets lån omsätts i 
augusti 2022. Rabbalshede Kraft har påbörjat arbetet med omfinansiering 
som beräknas bli klart senare i vår.

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. 

SÄKRINGSINSTRUMENT 
Det innebär bland annat att värdeförändringar i olika derivat som anskaffats 
för säkring av kassaflödesrisker redovisas mot eget kapital. Marknadsvär-
det för utestående räntekontrakt per den 31 december 2021 uppgick till  
-5 (-13) MSEK. Marknadsvärdet för valuaterminer, som tecknas i samband 
med byggnation och terminskontrakt avseende el uppgick till -28 (2) MSEK 
per 31 december 2021.

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

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Kommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
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Koncernens resultaträkning

Koncernen

TKR 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 205 778 199 139

Aktiverat arbete för egen räkning 7 045 9 202

Övriga rörelseintäkter 14 891 18 438

Summa rörelsens totala intäkter 227 714 226 779

Rörelsens kostnader

Service och underhåll vindparker -88 192 -73 348

Övriga externa kostnader -23 180 -24 752

Personalkostnader -38 954 -33 794

Avskrivningar och nedskrivningar -156 910 -123 910

Rörelseresultat -79 522 -29 025

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 317 4 329

Räntekostnader och liknande resultatposter -40 494 -37 914

Resultat efter finansiella poster -115 699 -62 610

Skatt på årets resultat (inkomstskatt, aktuell och uppskjuten) -2 189 480

Årets resultat -117 888 -62 130
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Koncernens balansräkning

TKR 31 DEC 2021 31 DEC 2020

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 23 540 25 012

Materiella anläggningstillgångar 2 513 361 2 305 544

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 108 226 108 226

Uppskjuten skattefordran 32 330 29 884

Andra långfristiga fordringar 41 739 41 749

Summa anläggningstillgångar 2 719 196 2 510 416

Immateriella omsättningstillgångar 4 839 17 389

Varulager 3 988 2 144

Kundfordringar 6 723 833

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 492 12 718

Övriga fordringar 17 085 57 258

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 519 31 680

Spärrade bankmedel 78 855 51 019

Likvida medel 87 090 31 473

Summa omsättningstillgångar 244 591 204 514

Summa tillgångar 2 963 787 2 714 930

Eget kapital

Aktiekapital 1 279 560 1 046 913

Övrigt tillskjutet kapital 991 055 735 813

Reserver -26 485 -8 617

Balanserat resultat -53 258 8 873

Årets resultat -117 888 -62 130

Summa eget kapital 2 072 984 1 720 851

Avsättningar - återställandekostnader vindkraftverk 12 320 11 272

Skulder till kreditinstitut 6 113 720 355

Övriga skulder 33 356 10 854

Summa långfristiga skulder och avsättningar 51 789 742 481

Skulder till kreditinstitut 742 898 93 481

Leverantörsskulder 39 401 113 749

Övriga skulder 4 909 1 596

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 51 806 42 772

Summa kortfristiga skulder 839 014 251 598

Summa skulder 890 803 994 079

Summa eget kapital och skulder 2 963 787 2 714 930
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Redogörelse för förändringar i koncernens eget kapital 

EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE  
I SAMMANDRAG, TKR

31 DEC 2021 31 DEC 2020

Totalt eget kapital vid periodens början 1 720 851 1 506 037

Årets resultat -117 888 -62 130

Förändring av verkligt värde säkringsinstrument -17 868 7 472

Nyemission 488 559 270 368

Utgifter hänförliga till nyemission -670 -896

Totalt eget kapital vid periodens utgång 2 072 984 1 720 851
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Koncernens kassaflöde

I SAMMANDRAG, TKR
2021-01-01– 

2021-12-31
2020-01-01– 

2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -115 699 -62 610

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 159 966 125 711

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 44 267 63 101

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Ökning (–)/Minskning (+) av immateriella omsättningstillgångar 10 706 43 260

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar 32 670 -30 383

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder -62 001 27 978

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -18 625 40 855

Kassaflöde från den löpande verksamheten 25 642 103 956

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar inkl. förskott -236 -4 840

Förvärv av materiella anläggningstillgångar inkl. förskott -362 368 -549 944

Försäljning av mark 650 -

Förvärv av aktier i intressebolag - -41 725

Kassaflöde från investeringsverksamheten -361 954 -596 509

Finansieringsverksamheten

Nyemission 488 559 270 368

Emissionsutgifter -670 -896

Upptagna lån 24 935 262 132

Upptagna aktieägarlån 324 000 88 284

Amortering aktieägarlån -324 000 -244 086

Amortering av lån -93 058 -25 209

Förändring av spärrmedel -27 836 -2 995

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 391 930 347 598

Periodens kassaflöde 55 618 -144 955

Likvida medel vid periodens början 31 473 176 428

Likvida medel vid periodens slut 87 091 31 473

Spärrade medel 78 855 51 019

Summa likvida medel och spärrade medel 165 946 82 492
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Moderbolaget

TKR 2021 2020

Rörelsens intäkter

Aktiverat arbete för egen räkning 2 920 6 976

Övriga rörelseintäkter 28 785 25 184

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -20 984 -22 395

Personalkostnader -38 954 -33 794

Avskrivningar och nedskrivningar -12 961 -910

Rörelseresultat -41 194 -24 941

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 317 4 329

Räntekostnader och liknande resultatposter -6 841 -7 459

Resultat efter finansiella poster -43 718 -28 071

Bokslutsdispositioner - -

Skatt på årets resultat (inkomstskatt, aktuell och uppskjuten) - -

Årets resultat -43 718 -28 071

Moderbolagets resultaträkning

I SAMMANDRAG, TKR 31 DEC 2021 31 DEC 2020

Immateriella anläggningstillgångar 6 405 6 881

Materiella anläggningstillgångar 35 764 88 614

Finansiella anläggningstillgångar 2 025 053 1 555 653

Varulager 3 988 2 144

Övriga fordringar 40 017 34 925

Likvida medel 31 763 4 223

Summa tillgångar 2 142 990 1 692 440

Aktiekapital 1 279 560 1 046 913

Balanserat resultat 870 776 643 605

Årets resultat -43 718 -28 071

Långfristiga skulder 2 278 2 531

Kortfristiga skulder 34 094 27 462

Summa eget kapital och skulder 2 142 990 1 692 440

Moderbolagets balansräkning
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Finansiell 
kalender

På vår hemsida kan du ta del av 
fler finansiella rapporter: 

rabbalshedekraft.se

Årsredovisning för 2021, 7 april,  2022

Årsstämma för verksamhetsåret 2021, 28 april, 2022

Delårsrapport januari-juni 2022, 25 augusti, 2022

Bokslutskommuniké för 2022, 9 mars, 2023

För ytterligare information:
Anders Olsson 
Tel. +46 (0) 525-197 00 
info@rabbalshedekraft.se

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

AVGIVANDE AV RAPPORTEN

RABBALSHEDE, DEN 24 FEBRUARI  2022

Stine Rolstad Brenna
Styrelseordförande

Adam Thouret
Ledamot

Jeffrey Mouland
Ledamot

Mikael Kowal
Ledamot

Peter Wesslau
Verkställande direktör


