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VD har ordet

Peter Wesslau 
VD

Året inleddes hoppfullt med en pandemi som äntligen började släppa 
taget, tack vare samhällets kraftsamling som vi alla på olika sätt bidragit 
till. Vi hann knappt andas ut, innan nästa katastrof var ett faktum. Ett 
krig i Europa där Ryssland anfallit Ukraina. Ett krig som belyste vårt be-
hov av ett säkert, decentraliserat och hållbart energisystem. På samma 
sätt som vi kraftsamlade för att bekämpa pandemin, behöver vi nu 
kraftsamla för en förnybar framtid.

Byggnationen av våra tre vindparker som tillsammans omfattar 100 
MW i södra Sverige inleddes under 2021 och har fortsatt de första 
halvåret. Tidigt fick vi besked om försenade leveranser för två parker 
till följd av pandemin. Efter ett gemensamt arbete och en bra dialog, 
har vi förhandlat fram ett nytt avtal. Det medför att vi kompenseras för 
förseningen i projektet som blir drygt sex månader.  Den tredje parken 
kommer att stå klar i augusti 2022. 

I april kom den glada nyheten att Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), 
efter en lång process givit tillstånd för fyra vindkraftverk med en total-
höjd på 210 meter i vindpark Lönhult i Aneby kommun. Vår ambition är 
att inleda byggnation av parken sommaren 2023. Parken omfattar 30 
MW och kommer bidra med ett välkommet tillskott av förnybar el till 
södra Sverige. 

Den 17 maj invigdes Långnabba vindkraftspark med 10 vindkraftverk på 
Eckerös sydspets. Vind AX AB är ett privatägt åländskt vindkraftsbolag 
med 26 aktieägare varav Rabbalshede Kraft är den största ägaren. Nu-
mera är Åland allt som oftast självförsörjande på el när det blåser. Detta 
är vår första park utanför Sverige.

Vårt pilotprojekt ”Den gröna vätgasen” utvecklas fortsatt i rätt rikt-
ning, men det märks tydligt att vi är bland de första ut både gällan-
de marknads- och tillståndsfrågor. Ambitionen är numera att levere-
ra grön vätgas direkt från våra egna vindkraftverk i början av 2023.  

Vi fortsätter vårt arbete inom solenergi och bygger en stark projekt-
portfölj. Vi räknar med ett antal investeringsbeslut under andra halvan 
av 2022.

Resultat för första halvåret är -41 MSEK och har påverkats starkt av 
varierande vind och volatila elpriser.

Under andra kvartalet har vår majoritetsägare med mer än 90% av 
aktierna påbörjat ett skiljedomsförfarande för att köpa ut återstående 
minoritet. Detta arbete kommer att fortgå under nästa kvartal.

På Rabbalshede Kraft återanpassar vi oss nu till ett liv med arbete och 
möten på våra kontor igen. Kul att få träffas igen och tillsammans med 
medarbetare och samarbetspartners få samarbeta, tänka nytt och ta 
ansvar på riktigt – för en förnybar framtid.



2

Halvår 2022
PRODUKTION

Produktionen i början av året präglades av svaga vindar, medan maj och juni bjöd 
på något starkare vindar och produktion strax över budget. Totalt resulterade 
perioden i en produktion kring det förväntade. Total produktion för perioden upp-
gick till 471 GWh, varav 355 GWh är egen och 116 GWh är samägd. Medelvind 
under perioden var 7,4 m/s och tillgänglighet 95,7 procent.

UTVECKLING

Efter en lång process beslutade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) 
i slutet av april att vindpark Lönhult fick slutgiltigt tillstånd för fyra 
vindkraftverk i Aneby Kommun. Projektet har nu gått vidare till upp-
handlingsfasen.

Tillståndsprocessen för vindprojektet Fägremo har intensifierats 
under årets första halvår. Ett beslut från Mark- och miljödom-
stolen väntas efter sommaren.

Bolagets tidiga vindprojektportfölj har mognat och vi har 
som ambition att inleda samrådsprocesser för ett flertal 
projekt i slutet av 2022.

Inom solkraft har bolaget lagt ytterligare fokus på 
storskalig solprojektering och initierat ett flertal 
projekt som är direkt kopplade till våra vindparker 
med visionen att skapa hybridparker.

Vi har arbetat intensivt med vårt pilotprojekt 
”den gröna vätgasen” och har nu skickat in vår 
första tillståndsansökan samt påbörjat off-take-
förhandling och upphandling.

BYGG

Samtliga åtta turbiner i vindprojektet Årjäng NV2 
har rests och projektet är väl inom tidplan och 
budget.

Vindprojekten Femstenaberg & Lursäng har drab-
bats av förseningar från turbinleverantör, bl.a. drivet 
av covid 19 relaterade leveransproblem från underle-
verantörer. Efter dialog och förhandling har projektet 
fått en ny tidplan som har mycket goda förutsättningar 
att uppnås.

I det åländska vindprojektet Långnabba har samtliga turbi-
ner rests och projektet är nu i en testfas för anpassning till 
det åländska elnätet.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Den 11 augusti beslutade Mark- och miljödomstolen att avslå vår an-
sökan om tio vindkraftverk i vindpark Fägremo, på grund av spelplatser 
för tjäder. Vi analyserar nu domen för att fatta vidare beslut.

Den 18 augusti genomfördes en refinansiering av koncernens verksamhet. 
En ny långivare är nu på plats.
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Finansiell översikt

Koncernens balansräkning

I sammandrag, TKR H1 2022 H1 2021

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 120 488 84 876

Aktiverat arbete för egen räkning 3 624 4 049

Övriga rörelseintäkter 7 983 6 185

Summa rörelsens totala intäkter 132 095 95 110

     Rörelsens kostnader

Personalkostnader -29 420 -22 398

Övriga rörelsekostnader -127 465 -126 593

Summa rörelsens totala kostnader -156 885 -148 991

Rörelseresultat -24 790 -53 881

Resultat före skatt -41 283 -75 977

Periodens resultat -41 157 -75 575

Koncernens resultaträkning

I sammandrag, TKR 30 jun 2022 30 jun 2021 31 dec  2021

     Tillgångar

Anläggningstillgångar 2 996 054 2 604 019 2 719 196

Omsättningstillgångar 464 850 411 843 244 591

Summa tillgångar 3 460 904 3 015 862 2 963 787

Summa eget kapital 2 010 457  2 127 864 2 072 984

     Skulder

Långfristiga skulder 82 096 745 430 51 789

Kortfristiga skulder 1 368 351 142 568 839 014

Summa skulder 1 450 447 887 998 890 803

Summa eget kapital och skulder 3 460 904 3 015 862 2 963 787
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* Exklusive samägda parker 
** Skuldsättningsgraden beräknas som räntebärande skulder/eget kapital.

Nyckeltal

TKR
H1

2022
H1

2021
Helår
2021

Elproduktion MWh* 355 130 300 258 632 823

Nettoomsättning (elförsäljning) 120 488 84 876 205 778

Rörelsens totala intäkter 132 095 95 110 227 714

Rörelseresultat -24 790 -53 881 -79 522

Resultat före skatt -41 283 -75 977 -115 699

Periodens resultat -41 157 -75 575 -117 888

Kassaflöde fr. den löpande verksamheten 6 275 -22 428 25 642

Genomsnittligt antal aktier 255 912 211 182 222 003

Resultat per aktie -0,16 -0,36 -0,53

TKR 30 jun 2022 30 jun 2021 31 dec 2021  

Skuldsättningsgrad ** 0,64 0,37 0,36

Eget kapital 2 010 457 2 127 865 2 072 984

Balansomslutning 3 460 904 3 015 862 2 963 787

INVESTERINGAR

Investeringar inklusive betalda förskott uppgick till 343 (164) MSEK under perioden januari till juni. 
Investeringar avser pågående projektering och byggnation.

FINANSIERING

Totala banklån per den 30 juni 2022 uppgick till 1 285 (786) MSEK. Under perioden har koncernens ge-
nomsnittliga låneränta för upptagna banklån uppgått till 3,1 (3,3) procent. Soliditeten uppgick till 58 (71) 
procent per den 30 juni 2022.

SÄKRINGSINSTRUMENT

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 innebär 
bland annat att värdeförändringar i olika derivat som anskaffats för säkring av kassaflödesrisker redo-
visas mot eget kapital. Marknadsvärdet för utestående räntekontrakt per den 30 juni 2022 uppgick 
till -4 (-9) MSEK. Marknadsvärdet för valutaterminer, som tecknas i samband med byggnation 
och terminskontrakt avseende el uppgick till -57 (-8) MSEK per 30 juni 2022.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

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 förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 
verksamhetsåret 2021.
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Koncernens kassaflöde

I sammandrag, TKR
2022-01-01- 
2022-06-30

2021-01-01-
2022-06-30

Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

33 887 -1 740

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -27 612 -20 688

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 275 -22 428

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar inkl. förskott 0 -246

Förvärv av materiella anläggningstillgångar inkl. förskott -342 734 -163 921

Kassaflöde från investeringsverksamheten -342 734 -164 167

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 488 559

Emissionskostnader 0 670

Amortering av lån -30 641 -60 080

Upptagna lån 562 000 24 935

Förändring av spärrmedel -30 000 -12 533

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 501 359 440 211

Periodens kassaflöde 164 900 253 616

Likvida medel vid periodens början 87 090 31 473

Likvida medel vid periodens slut 251 990 285 089

Spärrade medel 108 855 63 552

Summa likvida medel och spärrade medel 360 845 348 641
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AVGIVANDE AV RAPPORTEN
RABBALSHEDE, DEN 22 AUGUSTI 2022

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

Bokslutskommuniké för 2022: 9 mars 2023
 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Olsson 
Tel. +46 (0) 70 619 61 53 
anders.olsson@rabbalshedekraft.se

Granskning

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