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2011 i korthet

Produktion och ekonomi
•  Bolagets fyra parker producerade 149 203 (65 653) MWh el vilket är en ökning med  

127 procent. Den fjärde parken, Töftedalsfjället, övergick i kommersiell drift i maj 2011. 

•  Nettoomsättningen ökade med 92 procent till 91 207 (47 347) tkr. 

•  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 71 617 (48 477) tkr och rörelse-
resultatet (EBIT) till 33 318 (26 135) tkr. Avskrivningarna uppgick till 38 299 (22 342) tkr. 

•  Resultatet efter skatt uppgick till 3 895 (6 845) tkr vilket motsvarar ett resultat per 
aktie på 0,17 (0,31) kr.

•  Det genomsnittliga priset för el och elcertifikat uppgick till 609 (714) kr/MWh, varav 
elpriset utgjorde 411 (468) kr/MWh och elcertifikatpriset 198 (246) kr/MWh.

Projektportföljen
•  Byggnation påbörjades i slutet av året i vindpark Dingle-Skogen Vind med 14 vind-

kraftverk. Tillstånd för tre nya vindparker vann laga kraft med en sammanlagd effekt 
om cirka 77 MW.  Vid årets slut fanns 17 parker i ansökningsfas med en sammanlagd 
effekt om cirka 656 MW.

Övriga väsentliga händelser
•  Ingemar Ung, en av grundarna av Rabbalshede Kraft, valde att avsluta sin anställning  

den 1 april 2011 men fortsätter arbeta med el-relaterade frågor på konsultbasis.

•  Vid årsstämman den 27 april 2011 valdes Karl-Erling Trogen, tidigare ledamot, in  
som ny styrelseordförande. Anders Strålman, VD och koncernchef vid Axfood AB,  
valdes in som ny styrelseledamot. 

•  Styrelsen beslöt den 14 juni 2011 att låta Alternativa aktiemarknaden ansvara för mäk-
leri av Bolagets aktier i avvaktan på en ansökan om officiell notering på NASDAQ OMX 
Stockholm. 

•  I september tecknades avtal med EGL Sverige om ett samarbete kring försäljning  
av el och elcertifikat.
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Nyckeltal

Belopp i tkr

Helår 2011
Jan 11–dec 11
Räkenskapsår

Helår 2010
Jan 10–dec 10
Räkenskapsår

Helår 2009
Jan 09–dec 09

Halvår 2009
Jul 09–dec 09
Räkenskapsår

Helår 2008/09
Jul 08–Jun 09
Räkenskapsår

Nettoomsättning 91 207 47 347 33 461 21 258 26 928

EBITDA, tkr 71 617 48 477 17 121 12 690 11 678

EBIT, tkr 33 318 26 135 2 851 4 241 179

Elproduktion, MWh  149 203 65 653 42 360 27 051 33 148

Installerad effekt vid periodens slut, MW 61 38 23 23 15

Soliditet, % 48 56 69 69 67

Periodens kassaflöde –8 287 –93 186 112 340 –6 005 41 470

Definition av nyckeltal sid 67.

92 procent
ökad netto-
omsättning

149 GWh
produktion
under 2011

71,6 Mkr
i rörelseresultat 

656 MW
och 17 parker i
ansökningsfas
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” En stark projektportfölj lägger grunden  
för en snabb utbyggnad av vindparker  
de närmaste åren.”

RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011 / VD-ORD /
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En bred strategi för tillväxt

En stark projektportfölj lägger grunden för en snabb utbyggnad av vindparker de  
närmaste åren. Det kräver dock kapital och därför har Rabbalshede Krafts styrelse  
antagit en bred strategi för tillväxt under lönsamhet i väntan på en börsnotering. 

Söndagen den 22 maj 2011 invigdes vindpark Töftedalsfjället i 

Dals Eds kommun. Därmed togs Bolagets fjärde vindpark i bruk 

vilket är den främsta förklaringen till att den sammanlagda pro-

duktionen under det gångna året mer än fördubblades från  

65 653 MWh till 149 203 MWh. Nettoomsättningen på helårsbasis 

ökade nästan lika mycket, från 47 347 tkr till 91 207 tkr. 

Mycket goda vindförhållanden har också bidragit till den 

goda produktionen. 2011 blev det vindrikaste året på över två 

decennier med hänsyn till vindens energiinnehåll. Det gångna 

året var också ovanligt varmt samtidigt som stora regnmängder 

fyllde de norsk-svenska vattenkraftsmagasinen. Detta satte en 

kraftig press på elpriset vilket vi beskriver närmare i avsnittet om 

elmarknaden på sidan 17 där vi också förklarar varför vi anser att 

elpriset blir högre på längre sikt. 

Invigningen av Töftedalsfjället var en viktig milstolpe för oss 

på Rabbalshede Kraft och våra aktieägare. Jag vill dock också 

betona vikten av det kontinuerliga arbete som bedrivs med vår 

projektportfölj. Den utvecklas bra och det bäddar för en fortsatt 

snabb utbyggnad av vindparker under de närmaste åren. 

Vägar och markarbeten påbörjades i den femte vindparken 

under december 2011. Dingle-Skogen Vind i Munkedals kom-

mun omfattar 14 verk och är Bolagets hittills största investering. 

Under det gångna året vann också tillstånd laga kraft för tre nya 

vindparker, vilka övergått i upphandlingsfas. Vid årets slut fanns 

därutöver 17 parker i ansökningsfas. Den sammanlagda effekten 

i dessa parker är cirka 656 MW. 

Vi lägger stor kraft på att i dialog med kommuner och övriga 

intressenter tillförsäkra oss om stöd innan en vindpark går från 

projekteringsfas till ansökningsfas. Därför hyser vi gott hopp om 

att ytterligare ett antal parker kommer att få de nödvändiga till-

stånden från berörda kommuner och länsstyrelser under de när-

maste 12 månaderna. 

Det fallande elpriset under 2011 påverkar alla investerare i 

elproduktion. Vindkraftsproducenterna gynnas dock av en 

mycket kraftig prispress på vindturbiner sedan 2008 och en tek-

nikutveckling mot effektivare konstruktioner som kan ta tillvara 

energin i allt svagare vindar. Det innebär att vi kan matcha lägre 

elpriser och sjunkande priser på elcertifikat med de vindturbiner 

som vi beställer idag. Allt talar för att den utvecklingen fortsätter 

de närmaste åren. 

För att möjliggöra en fortsatt snabb utbyggnad har Rabbals-

hede Krafts styrelse antagit en bred strategi som ger flera möjlig-

heter till fortsatt finansiering av nya parker. Vi viker inte från 

målet om en notering vid NASDAQ OMX Stockholm. Börsnote-

ring underlättar finansiering genom nyemissioner och kan också 

vara ett plus i bankernas värdering av nya investeringsobjekt. 

Det behöver dock knappast sägas att klimatet för en notering 

inte varit det rätta den senaste tiden. 

Därför fortsätter vi på den inslagna linjen med breda samar-

beten och öppnar dessutom för fortsatt försäljning av hela par-

ker som en väg att säkerställa den nödvändiga kapitalförsörj-

ningen och även realisera redan uppnådda förädlingsvinster. 

2011 invigdes Töftedalsfjället med 21 verk där Rabbalshede Kraft 

äger tio och Göteborg Energi nio vindkraftverk. Två verk har 

avyttrats till en markägare respektive föreningen Västan Vind 

medan vi svarar för drift och underhåll av hela parken. Under det 

gångna året sålde vi även vår halva av Tolvmanstegen till Eolus 

Vind som därmed tog över hela vindparken.

Det övergripande målet är att skapa värdetillväxt för bolagets 

aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer 

och genom avyttring av hela parker och enskilda vindkraftverk 

bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015.

Härmed vill jag än en gång tacka både vår hårt arbetande 

personal som under 2011 ytterligare finslipat alla processer från 

förprojektering till drift av färdiga vindparker men också tacka 

våra aktieägare. 

Thomas Linnard, VD Rabbalshede Kraft AB

VD har ordet
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Detta är Rabbalshede Kraft

Rabbalshede Kraft projekterar och etablerar landbaserade vindparker i Sverige. Det övergripande 
målet är att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med 
andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015.  
En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt.

Rabbalshede Kraft är en snabbväxande aktör inom vindkraft 

med fyra vindparker i drift och en femte under byggnation. 

Ytterligare fyra vindparker är under upphandling, 17 i ansök-

ningsfas samt 23 parker under projektering och i förprojektering. 

Sammantaget arbetar Bolaget med 49 vindparker med potential 

att årligen producera cirka 3 TWh per år. 

Projektportföljen är  under ständig utveckling då nya projekt 

tillkommer samtidigt som andra avyttras eller undantagsvis  

aldrig förverkligas.  

Intäkterna består främst av försäljning av el, elcertifikat och 

ursprungsgarantier. Under 2011 bestod 11 procent av intäkterna 

även av försäljning av parker och delar av parker. 2011 invigdes 

Töftedalsfjället med 21 verk där Rabbalshede Kraft äger tio och 

Göteborg Energi nio och andra parter två vindkraftverk. Bolaget 

svarar för drift och underhåll av hela parken. Under det gångna 

året såldes även Rabbalshede Krafts andel av Tolvmanstegen till 

Eolus Vind som därmed tog över hela vindparken. Att arbeta till-

sammans med partners på detta sätt är en viktig del i Bolagets 

strategi.

Produktion och försäljning 
Under året producerade Bolagets fyra parker 149 203 (65 653) 

MWh vilket är en ökning med 127 procent. Det gav en nettoom-

sättning om 91 207 (47 347) tkr. Den fjärde parken, Töftedalsfjäl-

let, invigdes andra kvartalet 2011 och redovisas alltså inte ännu 

på helårsbasis.

Den kraftiga produktionsökningen beror främst på att Töftedals-

fjället togs i drift under året. De mycket goda vindarna har dock 

starkt bidragit till Bolagets höga produktion det gångna året. Det 

har också bidragit till att svensk vindkraft producerade så mycket 

som 6,1 TWh (normalårsberäknat 5,4 TWh) vilket är mer el än 

från en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. 

2011 blev det vindrikaste året på över två decennier med 

hänsyn till vindens energiinnehåll, enligt Energimyndighetens 

driftsuppföljning. 2011 har även varit ett av de varmaste åren i 

Sverige sedan 1930-talet med en årsmedeltemperatur på 2,0 

grader över medelvärdet enligt SMHI. Det milda vädret och det 

myckna regnandet, har samtidigt fyllt de nordiska kraftverksdam-

marna. Detta förklaras närmare i elmarknadsavsnittet sidan 17.

Bolagets genomsnittliga pris för el och elcertifikat uppgick 

till 609 (714) kr/MWh, varav elpriset utgjorde 411 (468) kr/MWh 

och elcertifikatpriset 198 (246) kr/MWh.

Försäljningen av el sker från årsskiftet 2011/2012 i ett samar-

bete med EGL Sverige. Schweiziskägda EGL verkar i 25 europe-

iska länder och är en av de ledande aktörerna i Norden kring 

elhandel och erbjuder också handel i elcertifikat och ursprungs-

garantier. För att parera kortsiktiga fluktuationer i elpriset säljs el 

på termin (benämns även säkring) med löptider upp till fem år, 

vilket innebär att kontrakt tecknas om försäljning av el vid senare 

tillfällen till priser som fastställs vid teckningstillfället. Under 2011 

har 44 procent av elproduktionen sålts på termin. Mer om elhan-

del i elmarknadsavsnittet sidan 17.
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Bolaget redogör kvartalsvis för produktionen ned på parknivå för 

att skapa förståelse för hur vindstyrkan kan variera jämfört med 

ett normalår, vilket är den genomsnittliga vinden under en 

30-årsperiod. Hur det blåser under ett kvartal eller år är alltså vik-

tig kunskap för att korrekt bedöma ett vindkraftsbolags resultat. 

Avvikelser från normalåret kan under vissa perioder vara större 

än plus/minus 20 procent, vilket påverkar intäkter och resultat 

ett enskilt kvartal eller år. Produktionsutfall och därmed resultat 

bör därför bedömas över en betydligt längre tid. 

Vinterhalvåret, alltså perioden oktober–mars, står för 61 pro-

cent av en normal årsproduktion i Bolagets parker vilket är repre-

sentativt för hela Sverige med ett genomsnitt vintertid på cirka 

60 procent. Vindkraftverk genererar mindre energi på sommaren 

än på vintern vid samma vindstyrka beroende på att luften är 

varmare och därmed har en lägre densitet. En kall vinterdag kan 

vindens energiinnehåll vara uppåt 40 procent högre än en varm 

sommardag. 

Produktionsutfall
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Vision, affärsidé, mål och strategi

Vision
Rabbalshede Kraft ska vara en ledande aktör inom långsiktigt 

hållbar energiproduktion i Sverige. 

Affärsidé
Rabbalshede Kraft projekterar och etablerar landbaserade vind-

parker i Sverige för att driva i egen regi eller för vidareförsäljning 

till andra aktörer. 

Mål
Rabbalshede Krafts övergripande mål är att skapa värdetillväxt 

för bolagets aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med 

andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 

250 verk till och med år 2015. 

Värdetillväxt skapas genom försäljning av den egna elpro-

duktionen samt genom avyttring  då vinsten på det investerade 

kapitalet realiseras. 

Finansiella mål
Att avkastningen på sysselsatt kapital före skatt årligen ska 

uppgå till lägst 10 procent.  Soliditeten på koncernnivå ska 

uppgå till minst 25 procent eller den nivå som gör att skuld-

tjänstkvoten inte understigs. 

Skuldtjänstkvoten (definierad som EBITDA genom summan 

av låneräntor och amorteringar) ska överstiga 1,25. 

Strategi
En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt. Rabbal-

shede Kraft planerar för en expansion och fokuserar därför på 

att utveckla kompetensen inom Bolagets samtliga verksamhets-

områden. Närmast byggs ledningskompetens inom projekte-

ring, inköp, byggnation samt drift/underhåll medan elhandel 

sker i ett nära samarbete med en etablerad elhandelsaktör.

För att säkerställa vidareutvecklingen av existerande vind-

parksprojekt och exploateringen av nya krävs en stabil finansiell 

bas fram till en börsnotering, när det ekonomiska klimatet så tillå-

ter. Det underlättas genom samarbeten med andra aktörer vilket 

även innefattar försäljning av tillståndsgivna projekt, hela parker 

och enskilda verk.

Industriella och kvalitetssäkrade processer har införts i alla 

led, inte minst i drift och underhåll vilket lett till goda produk-

tionsutfall och en hög måluppfyllelse jämfört med budget för ett 

normalt vindår. Det industriella synsättet ska  ytterligare förfinas. 

Likaså kommer den idag omfattande och öppna redovisningen, 

operativt och finansiellt, att fortsätta utvecklas. Dessa faktorer 

bidrar till att Bolaget blir en intressant partner för andra aktörer i 

den fortsatta utbyggnaden. Rabbalshede Kraft eftersträvar hög 

trovärdighet bland annat inför en framtida börs notering. 

 / VERKSAMHETEN / RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011



8

RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011 / VERKSAMHETEN /

Finansiering och lönsamhetskalkyler
Ett vindkraftverk skrivs av på 20 år men den ekonomiska livs-

längden bedöms uppgå till mer än 20 år bland annat beroende 

på typ av verk och placering. Vindparkerna ägs genom separata 

bolag med enskilda finansieringsupplägg. Det gör det möjligt 

att erhålla ”seniora” lån för varje projekt, vilket är lån med goda 

villkor där banken tar tillgångarna i varje bolag som säkerhet.

Följande finansiella mål gäller för varje enskilt projekt.

• Den externa finansieringen ska uppgå till maximalt 75 procent.

•  Skuldtjänstkvoten (definierad som EBITDA genom summan av 

låneräntor och amorteringar) ska överstiga 1,25.

•  Ramen för investeringsbeslut är en avkastning på totalt inves-

terat kapital före skatt om minst 10 procent (mätt som IRR).

För att erhålla lån till nya vindparker krävs ett tillgängligt eget 

kapital, vilket innebär att behovet av likvida medel från tid till 

annan kan komma att uppgå till betydande belopp. Ytterligare 

emissioner kan därför komma att genomföras samtidigt som 

Bolaget fortsätter att sälja hela eller delar av befintliga och bli-

vande vindparker. Behovet av kapital för att finansiera en 

utbyggnad av parker är också bakgrunden till att Bolaget sedan 

flera år förberett en notering vid NASDAQ OMX Stockholm som 

kommer att genomföras när börsklimatet så tillåter.

Den avgörande faktorn för att etablera en vindpark är de 

rådande vindarna som utgör ”råvaran” i elproduktionen. Den 

genomsnittliga årsmedelvinden i projektportföljen uppgår till 

6,9 m/s på 100 meters höjd, vilket anses gott. 

En annan faktor av stor ekonomisk betydelse är anslutningen till 

elnät. Om avståndet är stort till närmsta lämpliga nät eller om 

nätet behöver förstärkas kan det försena eller omöjliggöra en 

investering.

Certifierade processer ökar lönsamheten
Industriellt tänkande och industriella processer är implemente-

rade i verksamhetens alla led från förprojektering till drift och 

underhåll av vindparker. Rabbalshede Kraft erhöll i maj 2010 

som första svenska vindkraftsbolag både ISO 9001 kvalitetscerti-

fikat och ISO 14001 miljöcertifikat. Certifikaten omfattar projek-

tering, inköp, byggnation, drift och underhåll samt försäljning av el.

Avsikten med att optimera och kvalitetssäkra processer är att 

lägga grunden för en lönsam vindproduktion på både kort och 

lång sikt. Under de kommande åren fortsätter Bolaget att rekry-

tera inom främst drift- och underhållsorganisationen i takt med 

att fler parker tas i drift. 

En egen driftsorganisation i nära samarbete med turbinleve-

rantörernas har bidragit till att tillgängligheten successivt ökat i 

de driftsatta vindparkerna. Under 2011 uppgick tillgängligheten 

till 98 procent. De löpande kostnaderna är visserligen relativt 

begränsade under ett vindkraftverks ekonomiska livslängd, men 

varje procentenhet som tillgängligheten ökar bidrar till lönsam-

heten.

VD

Projektering Inköp Byggnation Drift &  
underhåll

Stödfunktioner
Ekonomi, finans  

HR, Miljö & Kvalitet
Marknad, IR, IT

Distribution
av el

Organisation
Organisationen är uppdelad på sex områden: centrala stödfunktioner, projektering, inköp, byggnation, drift och underhåll samt eldistri-

bution. Under året bildades dotterbolaget Rabbalshede Elnät AB med syfte att svara för byggnation av egna koncessionspliktiga elnät 

för anslutning av vindparker. Per den 31 december 2011 uppgår antalet anställda till 24 (25) personer. Peter Bjelkengren ansvarar från 

och med 1 april 2011 för drift och underhåll. Han är sedan tidigare ansvarig för inköp och ingår i Bolagets ledningsgrupp. Medelåldern i 

Bolaget var vid utgången av året 42 år. Fördelningen av de anställda är 42 procent kvinnor och 58 procent män.
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2005/06
•  Entreprenörerna Ingemar Ung och Bertil Jönsson bildade Rab-

balshede Kraft AB. 

2006/07
•  Tre nyemissioner genomfördes som totalt inbringade 96 Mkr 

för finansiering av de tio första vindkraftverken och projektering 

av nya vindparker.

2007/08
•  Rabbalshede Vindenergi AB förvärvades . Därmed övertogs 

åtskilliga vindkraftsprojekt.

•  Ytterligare nyemissioner om sammanlagt 252 Mkr genomför-

des.

2008/09
• Vindpark Hud i Tanums kommun driftsattes.

• Kreditramar tecknades med Swedbank och DNB.

Juli–december 2009
• Bolagets andra vindpark, Kil, togs i drift i augusti.

•  Rätten att uppföra 10 av 21 verk i vindpark Töftedalsfjället i 

Dals-Eds kommun avyttrades till Göteborg Energi.

•  Genom en nyemission i december tillfördes Bolaget 138 Mkr 

och hade därefter 1 052 aktieägare.

2010
•  Kvalitetscertifikatet ISO 9001 och miljöcertifikatet ISO 14001 

erhölls för rutiner och processer kring projektering, inköp, drift 

och underhåll av vindparker samt försäljning av el.

•  Den tredje vindparken invigdes i juni, Brattön i Munkedals 

kommun.

•  Ansökan skickades in till regeringen om att bygga vindpark  

Lillhärdal Åndberg i Härjedalens kommun med upp till 101 verk 

med en samlad effekt på 303 MW.

•  Som ett led i ett incitamentsprogram tecknades aktier som till-

förde ett eget kapital på 9,65 Mkr.

2011
•  Den fjärde vindparken, Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun, över-

gick i kommersiell drift andra kvartalet. Vindparken omfattar 

totalt 48 MW varav Rabbalshede Krafts andel uppgår till 23 MW 

vilket ökar Bolagets totala produktionskapacitet med 70 procent.

•  I slutet av året påbörjades arbetet med den femte vindparken, 

Dingle-Skogen Vind i Munkedals kommun, med en effekt på  

32 MW. Denna park är Rabbalshede Krafts hittills största.

•  I avvaktan på en officiell börsnotering vid NASDAQ OMX Stock-

holm beslutade styrelsen att låta Alternativa aktiemarknaden 

svara för mäkling av Bolagets aktie.

•  Avtal tecknades med EGL Sverige om samarbete kring försälj-

ning av el, elcertifikat och ursprungsgarantier.

Historik

Försäljningen av el och elcertifikat sker från årsskiftet 2011–12 i ett samarbete med EGL 
Sverige. Schweiziskägda EGL verkar i 25 europeiska länder och  är en av de ledande aktö-
rerna i Norden kring handel med el, elcertifikat och ursprungsgarantier. Se förklaring sidan 
16–17 i avsnittet om elcertifikat. Avtalet med EGL omfattar portföljförvaltning och riskhan-
tering för koncernen kombinerat med avtal för prissäkring för varje enskild vindpark.  
I samarbetet ingår utveckling av riskpolicy, tillgång till marknadsanalyser, rådgivning och 
handel. Därmed har Rabbalshede Kraft möjlighet till bättre kontroll över risker och intäkter 
vilket ger förutsättningar för ökad lönsamhet och tillväxt.

En industriellt etablerad inköpsprocess garan-
terar bästa möjliga totalekonomi över vind-
parkernas livslängd. Rabbalshede Kraft leder 
projektering, inköp, byggnation samt drift och 
underhåll. I övrigt köps tjänster in och perso-
nal kontrakteras eller hyrs.

Hittills har vindkraftverk köpts från Nordex, 
Enercon och Siemens. Leverantörer av elan-
slutning är ägarna av de regionala elnäten.

Upp till 75 procent av den totala 
investeringen i en vindpark finan-
sieras via banklån.

Vindparkerna uppförs på arrende-
rad mark med en andel av vindpar-
kens årliga elproduktion som 
ersättning till markägaren.

Affärsrelationer

Finansiärer

EGL Sverige,
el- och elcertifi-
katsmäklare

MarknadenRabbalshede Kraft

Markägare

Vindkraftverk

Byggtjänster

 / HISTORIK / RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011
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1. Förprojektering
De grundläggande förutsättningarna analyseras, som markförhållanden, vindläget utifrån vindkartor, om det finns motstå-

ende intressen och hur stora kostnaderna kan komma att bli för elanslutning. Av konkurrensskäl kommuniceras inte var 

potentiella parker är belägna förrän samtliga analyser är gjorda.

Arrendekontrakt tecknas med markägare eftersom samtliga vindparker uppförs på arrenderad mark. Ersättningen är  

normalt kopplad till elproduktionen och betalas som en andel av omsättningen. Intresset att arrendera ut mark för vind-

kraftsparker är stort bland markägare eftersom det ökar avkastningen på marken. Rabbalshede Kraft får löpande förfråg-

ningar från intresserade markägare.

Arbetet i denna och i nästa fas utgår från kommunernas vindbruksplaner som anger var det finns möjliga områden för 

etablering av vindkraft. De flesta av landets kommuner har fastställda vindbruksplaner. 

3. Ansökan
Parker som består av upp till sex vindkraftverk med en totalhöjd om maxi-

malt 150 meter kräver anmälan enligt miljöbalken och bygglov enligt 

plan- och bygglagen och prövas av kommunen. Parker med två eller fler 

vindkraftverk med en totalhöjd på över 150 meter, alternativt sju eller fler 

vindkraftverk med en totalhöjd över 120 meter, är tillståndspliktiga enligt 

miljöbalken och prövas av länsstyrelsen. Innan miljötillstånd beviljas krävs 

att kommunen tillstyrker etableringen.

I syfte att förenkla och förkorta ansökningsprocessen för vindkraftverk 

trädde en lagändring i kraft från 1 augusti 2009. Som beskrivs i avsnittet 

om vindkraftsmarknaden på sidan 14 har regelverket istället ofta bidragit 

till förlängda ansökningstider. En ytterligare regelförenkling är att nätägare 

får bygga det interna elnätet i parken utan tillstånd (nätkoncession).

2. Projektering
Meteorologiska kartor och historisk vindstatistik analyseras för att identifiera optimala lägen för enskilda 

vindkraftverk i parken. Det vägs mot övriga intressen som närheten till boende, kultur- och naturintressen. 

Därefter inleds samråd med berörda myndigheter, intresseorganisationer och andra sakägare, samt vind-

mätningar med mast under ett à två års tid och med SODAR (Sound Detection And Range, en  ”ljudradar”).

Det viktigaste för att uppnå lönsamhet är goda vindförhållanden då elproduktionen ökar exponentiellt 

med vindstyrkan. En medelvind om minst 6,5 m/s mätt i vindkraftverkets navhöjd, i kombination med mini-

mal turbulens, är ett minimum för god avkastning vid nuvarande prisnivåer på el och elcertifikat.

Förutsättningarna för vägbyggen och nätanslutning undersöks då detta ofta är betydande poster i inves-

teringen. Därefter upprättas en ansökan som innefattar samrådsredogörelse, miljökonsekvensbeskrivning, 

eventuella arkeologiska undersökningar, naturvärdesbedömningar och andra utredningar.

Så arbetar Rabbalshede Kraft

1. Förprojektering
Antal parker: ~11
Antal verk: ~ 49
Kapacitet: ~ 120 MW

2. Projekteringsfas
Antal parker: ~ 12        
Antal verk: ~ 67
Kapacitet: ~ 171 MW

3. Projekt i ansökningsfas
Antal parker: 17 
Antal verk: ~ 240
Kapacitet: ~ 656 MW

0,5 år
0,5–1,5 år

1–2 år

Rabbalshede Kraft har säte i Tanums kommun, Bohuslän, vilket är en naturlig 

utgångspunkt för att etablera vindparker. Västra Götaland kännetecknas 

nämligen av goda vindförhållanden på de flesta håll vilket är den enskilt vikti-

gaste förutsättningen för långsiktig lönsamhet. 

Samtidigt har förankringen i bygden underlättat för Bolaget att bygga ett 

förtroendefullt förhållande till markägare, kommuner och andra lokala intres-

senter. Erfarenheterna från de parker som tagits i drift och parker som är 

under byggnation och i ansökningsfas lägger en stark grund för pågående 

och kommande projekteringar i övriga delar av landet. 

Närmare tre fjärdedelar av Rabbalshede Krafts projekt finns idag i västra 

Götaland och västra Svealand. Projektportföljen kommer successivt att 

omfatta allt fler områden i takt med att platser med goda vindlägen identifie-

ras där en anslutning till elnätet kan genomföras till rimliga kostnader. 

Under 2011 intensifierades arbetet med att utveckla Rabbalshede Krafts projektportfölj. Bolagets fjärde park 
invigdes i maj och i december  2011 påbörjades byggandet av den femte.  Tillstånd för tre nya vindparker vann 
laga kraft. Vid årets slut fanns 17 parker i ansökningsfas jämfört med 14 föregående år.
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4. Upphandling
När alla tillstånd är beviljade upphandlas vindkraftverk, övrig teknik, el- och entrepre-

nadarbeten samt även finansiering. Vindmätningarna analyseras grundligt vilket ger 

underlag för investerings- och lönsamhetskalkyler. Mer om finansiering på sidan 8.

Upphandlingen genomförs enligt en beprövad industriell process som säkerställer 

bästa möjliga totalekonomi över vindkraftsverkens livslängd. Endast de leverantörer 

som bedöms uppfylla Bolagets krav ombeds lämna offert som förutom ekonomiska 

villkor och tekniska parametrar ska innefatta rutiner för verifiering av kritiska egenska-

per, garantier, tillgänglighet, service med mera. Avtal upprättas också med nätbolag.

4. Projekt i upphandlingsfas
Antal parker: 4
Antal verk: 38
Kapacitet: ~ 38 MW

cirka 1 år

1–2 år

20–25 år

5. Projekt i byggfas
Antal parker: 1
Antal verk: 14
Kapacitet: ~ 32 MW

6. Vindparker i drift
Antal parker: 4
Antal verk: 26
Kapacitet: 61 MW

6. Vindparker i drift
Fyra vindparker är i kommersiell drift; Brattön I i Munkedals kommun, Hud 

och Kil i Tanums kommun samt Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. 

En vindpark levererar full intäkt efter cirka tre månaders provdrift. De 

löpande kostnaderna är relativt begränsade under vindkraftverkens livslängd. 

Varje verk följer en service- och underhållsplan och övervakning av driften 

sker på distans av både leverantören och Rabbalshede Kraft. Leverantörerna 

erbjuder en garanti under verkens första två till fem år i kombination med ser-

viceavtal. Efter garantitidens utgång erbjuds förlängda serviceavtal som kan 

utökas till så kallade ”all inclusive avtal” där inte bara planerat underhåll ingår 

utan även felavhjälpande aktiviteter och reservdelar.

Bolagets egen drift- och underhållsorganisation är en strategisk kärnkompe-

tens som arbetar enligt processer som är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 

14001. Syftet är att uppnå en högre driftsäkerhet och tillgänglighet än vad tur-

bintillverkarna kan erbjuda i serviceavtalen. Under 2011 uppgick tillgänglighe-

ten i driftsatta verk till 98 procent. Driftsorganisationen tar tillsammans med 

leverantörerna även ansvar för de verk där Rabbalshede Kraft och partners för-

valtar vindparker tillsammans. Töftedalsfjället är det första exemplet på detta.

4–7 år

5. Byggnation
Byggprocessen inleds med att entreprenörer anlitas som anlägger vägar som ska tåla skrymmande laster upp till 

225 ton och genomför markarbeten på de platser vindkraftverken ska resas. Turbinleverantörerna står för resning 

av vindkraftverken och har det fulla ansvaret fram till att testdriften avslutas. Elanslutning utförs av de elbolag som 

äger intilliggande nät och bekostas av Rabbalshede Kraft.

I december påbörjades bygget av vindpark Dingle-Skogen Vind om 14 vindkraftverk i Munkedals kommun. Det 

är en investering på cirka 490 Mkr och är därmed Bolagets enskilt största investering.

Rabbalshede Kraft anlitar så långt det är möjligt lokala antreprenörer och underleverantörer i denna fas och i nästa.

Avveckling
När ett vindkraftverk inte längre är lönsamt monteras det ned och säljs på en andrahandsmarknad eller skrotas. Betongfundamentet rivs eller täcks 

över. Länsstyrelsernas miljötillstånd innehåller krav på ekonomiska åtaganden som ska garantera att verken demonteras och att fundament och platser 

för vindkraftverk anpassas till den omgivande miljön.

 / VERKSAMHETEN / RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011
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DRIFTFAS 
Hud
Kommun Tanum

Driftstart jun 2008

Beräknad årsproduktion 36 000 MWh

Produktion 2011 38 124 MWh

Kapacitet 15 MW

Vindkraftverk 6 st

Fabrikat Nordex (N90)

Kil
Kommun Tanum

Driftstart aug 2009

Beräknad årsproduktion 20 000 MWh

Produktion 2011 20 127 MWh

Kapacitet 8 MW

Vindkraftverk 4 st

Fabrikat Enercon E82

Brattön I
Kommun Munkedal

Driftstart jun 2010

Beräknad årsproduktion 34 000 MWh

Produktion 2011 36 477 MWh

Kapacitet 15 MW

Vindkraftverk 6 st

Fabrikat Nordex (N90)

Parken i Munkedals kommun har bygglov för tio 

verk men på grund av begränsningar i elnätet 

har hittills sex 2,5 MW verk från Nordex byggts. 

Resterande fyra avvaktar utbyggnad av nätet.

Töftedalsfjället
Kommun Dals-Ed

Driftstart maj 2011

Beräknad årsproduktion 61 400 MWh

Produktion 2011 54 475 MWh (produk-
tionsstart successivt 
under våren 2011)

Kapacitet 23 MW

Vindkraftverk 10 st

Fabrikat Siemens 2.3

Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun är Dalslands 

första vindpark och består av 21 2,3 MW verk från 

Siemens varav 10 ägs av Rabbalshede Kraft, nio 

av Göteborg Energi och två av andra intressenter. 

Första verken togs i provdrift i februari 2011. 

 

BYGGFAS
 

Dingle-Skogen Vind
Kommun Munkedal

Beräknad driftstart 2013

Beräknad årsproduktion ~82 000 MWh

Kapacitet 32 MW

Vindkraftverk 14 st

Dingle-Skogen Vind i Munkedals kommun har 

tidigare redovisats som tre vindparker, Dingle-

Skogen, Hällevadsholm Väster och Ås. Parken 

beräknas tas i drift andra halvåret 2013. Byggti-

den är anpassad så att stor hänsyn tas till häck-

ande fåglar. 

 

Fyra parker i drift och en femte på gång

Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun blev Rabbalshede Krafts fjärde vindpark i drift  
när den invigdes i maj 2011. Byggandet av den femte vindparken påbörjades i decem-
ber 2011, Dingle-Skogen Vind i Munkedals kommun. Den omfattar 14 verk och är Bola-
gets hittills största investering.
 

1  Beräknad årsproduktion för alla parker= ett normalår
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UPPHANDLING
Årjäng NV
Kommun Årjäng

Beräknad driftstart 2013

Beräknad årsproduktion ~50 000 MWh

Kapacitet ~22 MW

Vindkraftverk 9 st

På Årjäng NV finns idag bygglov för verk med 

totalhöjden 150 meter. Rabbalshede Kraft 

undersöker möjligheten att höja totalhöjden till 

180 m vilket kräver miljötillstånd. Tillståndsansö-

kan är inlämnad till Länsstyrelsen i Värmlands 

län, november 2010, där prövning pågår. Kom-

munen har, i juni 2011, tillstyrkt projektet vilket 

är en förutsättning för att länsstyrelsen ska 

kunna ge tillstånd enligt miljöbalken. I juni 2010 

påbörjades arbetet med geotekniska undersök-

ningar inför anläggandet av vägar och funda-

ment.

Sögårdsfjället
Kommun Tanum

Beräknad driftstart 2014

Beräknad årsproduktion ~75 000 MWh

Kapacitet ~35 MW

Vindkraftverk 14 st

Miljötillståndet för vindpark Sögårdsfjället i 

Tanums kommun vann laga kraft under augusti 

2011.   

Skaveröd/Gurseröd
Kommun Tanum

Beräknad driftstart 2014

Beräknad årsproduktion ~72 000 MWh

Kapacitet ~27 MW

Vindkraftverk 11 st

Miljötillståndet för vindpark Skaveröd/Gurseröd 

i Tanums kommun vann laga kraft i november 

2011. 

 

Brattön II
Kommun Munkedal

Beräknad driftstart 2014

Årsproduktion ~20 000 MWh

Kapacitet ~10 MW

Vindkraftverk 4 st

Begränsningar i elnätet medför fördröjningar. 

Under tiden har en ansökan om högre totalhöjd 

om upp till 180 meter och ytterligare tio verk 

under namnet vindpark Brattön Sälelund läm-

nats in till länsstyrelsen.

 

För parker i ansökningsfas och under  
projektering se projekttabellen sidan 23. 

Fyra parker i drift och en femte på gång
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Vindkraftsmarknaden

Vindkraftens andel av den svenska elproduktionen har under det senaste åren växt 
snabbt. Under 2012 och 2013 väntas en fortsatt tillväxt samtidigt som kostnaderna vän-
tas sjunka. Till 2020 ska 50 procent av energianvändningen i Sverige komma från förny-
bar energiproduktion. För att uppnå det målet krävs en fortsatt utbyggnad av vindkraft.

Vindkraftens roll i svensk energipolitik
Den svenska energi- och klimatpolitiken styrs i ett samarbete 

inom EU där medlemsstaterna kommer överens om både 

gemensamma och nationella mål. 2009 beslöt riksdagen för Sve-

riges del att andelen förnybar energi år 2020 ska uppgå till minst 

50 procent av den totala energianvändningen. Det omfattar 

både el- och värmeproduktion. Enligt den senast tillgängliga sta-

tistiken steg andelen 2010 till drygt 47 procent. Det är ett mått på 

den snabba utvecklingen av biobränsleeldad elproduktion under 

främst första delen av decenniet och vindkraft under senare år. 

För att uppnå riksdagens mål krävs en fortsatt utbyggnad av 

vindkraft. Tillväxten i andra förnybara kraftslag för produktion av 

el har nämligen nått en mognadsfas och väntas bromsa in. Det 

gäller främst vattenkraft men på senare år även biobränsleeld-

ning. Det ökar utrymmet för vindkraft inom elcertifikatsystemet, 

det system som Sverige införde 2003 för att gynna utbyggnaden 

av förnybar elproduktion och som från 2012 är gemensamt med 

Norge. Se sidan 16.

Potentialen för vindkraft i Sverige är större än i många andra 

EU-länder, som exempelvis Tyskland, på grund av att Sverige är 

glest befolkat, vindförhållandena är goda och utbyggnaden 

ännu förhållandevis låg. Det ger även förutsättningar för en fort-

satt utbyggnad efter 2020.

EU-mål 2050 kräver mer förnybar energi
Dagens stödsystem för förnybar energi inom EU siktar i första 

hand mot att uppfylla energi- och klimatmålen för 2020. Redan 

idag arbetar dock EU-kommissionen tillsammans med med-

lemsstaterna med att utforma en energipolitik till 20501. Två vik-

tiga mål är att minska utsläppen av klimatgaser med 80–95 pro-

cent och radikalt minska unionens stora beroende av 

fossilbränslen. För att uppnå detta krävs en fortsatt kraftigt sats-

ning på förnybar energiproduktion. I EU:s strategidokument får 

vindkraft vid sidan av biobränslebaserade energislag en framträ-

dande roll. 

I Sverige är de fysiska förutsättningarna för fortsatt utbygg-

nad av vindkraft efter 2020 goda. Energimyndigheten har angivit 

områden på närmare 10 000 km2 som riksintressen för vindbruk, 

vilket utgör drygt två procent av Sveriges yta. Vindkraft byggs 

nästan uteslutande i dessa områden men endast en mindre del 

av denna areal behöver utnyttjas inom det nuvarande elcertifikat-

systemet. Områden angivna som riksintressen revideras med 

jämna mellanrum.

Tillståndsprocessen
För att underlätta utbyggnaden av vindkraft trädde ett nytt 

regelverk för tillståndsprocessen i kraft den 1 augusti 2009. I 

korthet går det ut på att de flesta vindkraftsprojekt endast behö-

ver prövas enligt miljöbalken. Det nya regelverket har därför 

medfört förenklingar i själva ansökningsförfarandet.

Dock infördes i miljöbalkens 16 kapitel en paragraf som tol-

kats som en kommunal vetorätt. Ansökningar kan dra ut på 

tiden och i vissa fall har ansökningar bordlagts på obestämd tid. 

Det saknas nämligen riktlinjer för hur paragrafen ska tillämpas 

och kommunernas beslut kan inte överklagas. De analyser som 

gjorts av bland andra Energimyndigheten2 och branschfören-

ingen Svensk Vindenergi konstaterar att lagstiftningen i flera fall 

tillämpats så att prövningen av vindkraft försvårats och att rätts-

säkerheten i processen kan ifrågasättas. 

Rabbalshede Kraft driver projektarbetet, från den första ana-

lysen av en möjlig vindpark fram till att den börjar byggas, med 

fokus på att inte komma i konflikt med andra riksintressen och 

att etableringen ska genomföras i bästa samförstånd med både 

kommuner och markägare.

En möjlighet att överpröva kommunbeslut finns i miljöbal-

kens 17 kapitel med hänvisning till synnerligen angelägna natio-

nella intressen. Detta har Rabbalshede Kraft utnyttjat för vind-

park Lillhärdal Åndberg som omfattar upp till 101 verk. I december 

2010 lämnades en ansökan till regeringen om tillåtlighetspröv-

ning för att få bygga parken. Ännu i mars 2012 har regeringen 

inte tagit beslut i Bolagets hemställan.

Tillståndsprocessen berörs även av Försvarsmaktens riktlinjer 

kring vindkraftverk nära militära flygplatser, skjutfält och radaran-

läggningar. Försvaret hotar att stoppa vissa planerade och påbör-

jade projekt och har även synpunkter på befintliga vindparker. 

Det kan även komma att påverka Rabbalshede Krafts utbygg-

nadsplaner.

Aktörer på vindkraftsmarknaden
Den svenska vindkraftsmarknaden är fragmenterad. Svensk 

Vindenergi räknar till 34 aktörer i Sverige som har eller bygger 

parker med en effekt som överstiger 10 MW. Enligt turbinleve-

rantörerna gick 77 procent av alla nya vindkraftverk 2011, mätt i 

effekt, till dessa 34 aktörer. Många fler projekterar och driver min-

dre parker och enstaka verk. Större aktörer på marknaden kan 

delas in i tre grupper: vindkraftsbolag,  energibolag och bolag 

med annan verksamhet i botten.

1 Energy Roadmap 2050

2 16 kap. 4§ Miljöbalken - vad hände sen?, utgiven av Energimyndigheten
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Så mycket el producerar vindkraften i Sverige

2

4

6

8

10

12

TWh

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Till gruppen vindkraftsbolag räknas aktörer utan ägarkoppling 

till de traditionella energibolagen. Tillsammans har dessa flest 

vindkraftverk i drift och under byggnation. Hit räknas Rabbals-

hede Kraft, Eolus Vind, Arise Windpower, O2, Swevind och Nord-

isk Vindkraft med flera. 

Bland energibolagen är Vattenfall störst med investeringar i 

Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Nederländerna, Belgien och i 

Storbritannien.

I den tredje gruppen återfinns skogsbolag, fastighetsbolag 

med flera som ännu driver projekt i samarbete med traditionella 

energibolag. Statkraft SCA Vind AB, ett samarbete mellan skogs-

bolaget SCA och norska Statkraft, har en projektportfölj med sju 

vindparker på 194 km² skogsmark. Andra aktörer som arbetar på 

liknande sätt är fastighetsbolaget Wallenstam och IKEA.

Snabb tillväxt i Sverige 2011
En snabb utbyggnad av vindparker de senaste åren och ett 

ovanligt blåsigt år bidrog till att vindkraften producerade 6,1 TWh 

under 2011. Det är en ökning med 74 procent jämfört med 2010 

och mer el än vad en genomsnittlig svensk kärnreaktor årligen 

producerar. Vindkraftens andel av den totala elproduktionen 

steg till 4,2 procent. 

Om det blåst som under ett genomsnittligt år (normalår) 

hade de svenska vindkraftverken istället producerat 5,4 TWh, 

alltså 3,7 procent av den totala svenska elproduktionen.

Under 2011 installerades 354 nya vindkraftverk med en total 

effekt på 754 MW. Vid årsskiftet fanns totalt 2 039 vindkraftverk i 

Sverige med en samlad effekt på 2 899 MW. På världsnivå ham-

nar Sverige under 2011 på tionde plats mätt i installerad effekt. 

Det visar statistik från Global Wind Energy Council som presente-

ras nedan. 

Fortsatt snabb utbyggnad 2012–2013
Under 2012 kan vindkraften komma att producera 7,7 TWh, 

enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi1. Det förut - 

sätter att det blåser som ett normalår. Vid prognostillfället den  

15 februari 2012 hade aktörerna på vindmarknaden beslutat att 

uppföra 405 vindkraftverk i Sverige med en sammanlagd effekt 

om 950 MW. 

Dessutom finns ett stort antal projekt med klara tillstånd, 

eller under prövning, som kan komma att installeras under året. 

För 2013 gör Svensk Vindenergi bedömningen att vindkraftspro-

duktionen kan komma att uppgå till cirka 11 TWh. 

Sverige under genomsnittet bland EU-länder
Trots en snabb tillväxt i Sverige under de senaste åren ligger 

Sverige fortfarande efter en rad EU-länder när det gäller vind-

kraftens andel av elproduktionen. Bakgrunden är främst utbygg-

Sjunkande kostnader
Den globala marknaden för vindkraftverk har under 2000-talet 

expanderat snabbt med flera nya turbinleverantörer från främst 

Kina. Det har ökat konkurrensen och bidragit till en prispress 

som hittills varit gynnsam för energiproducenter. Prisfallet har i 

Sverige förstärks av en stark krona eftersom vindturbiner främst 

handlas i euro men även i dollar.

Även den tekniska utvecklingen leder till sänkta produk-

tionskostnader i takt med att vindkraftverken blir allt effektivare 

och driftsäkrare. Dessutom kan dagens verk både utnyttja sva-

gare vindar och klara hårdare vindar än tidigare konstruktioner, 

vilket kan göra det lönsamt att etablera verk i sämre vindlägen. 

En kombination av högre torn och längre rotorblad gör det 

nämligen möjligt att nyttja den kraftigare medelvinden på 

högre höjder. Dessutom är vinden stabilare på högre höjder vil-

ket innebär mindre skadlig turbulens som också bidrar till ett 

bättre utnyttjande av vindenergin.

En rad analyser från bland annat FN-organet UNEP förutspår 

ett fortsatt prisfall. En av de senaste kommer från Bloomberg 

New Energy Finance1 som hävdar att de reala kostnaderna för 

vindkraft till lands mellan år 1984 och 2011 sjunkit från 200 €/

MWh ned till 52 €/MWh. I det ingår drifts- och underhållskostna-

der som sjunkit från 50 till 11 €/MWh. Fortsatt prispress väntas 

enligt denna analys leda till att vindkraft år 2016 kan konkurrera 

med naturgasdriven elproduktion, vilket är en av de billigaste 

och mest vanligt förekommande sätten att producera el i bland 

annat USA.

1 Onshore Wind Energy to Reach Parity with Fossilfule Electricity by 2016, 

www.bnef.com

Åren 2012–2013 är Svensk Vindenergis prognos. 1 www.vindkraftsbranschen.se
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naden av 12 kärnreaktorer som ledde till ett överskott på el och 

låga elpriser under många år vilket bromsade den satsning på 

vindkraft som inleddes redan under 1970 talet. 

Sverige har goda förutsättningar för en betydligt högre andel 

vindkraft tack vare stora landområden med goda vindförhållan-

den och med en låg befolkningstäthet. I förhållande till landare-

alen är det glest mellan vindkraftverken i Sverige jämfört med 

flera länder, inte minst Danmark och Tyskland, med en installe-

rad kapacitet per kvadratkilometer på 0,09 respektive 0,08 MW. 

Sverige har endast 0,0065 MW vindkraft per kvadratkilometer. 

Det innebär att dessa två länder har 14 respektive 12 gånger 

mer installerad vindkraft per kvadratkilometer.

Ett annat sätt att jämföra EU-länder är att utgå från hur det 

blåser ett normalår, alltså ett genomsnittligt år. Branschorganisa-

tionen EWEA gör årligen sådana beräkningar baserade på de 

installerad vindkraft1. Danmark är EU:s ledande vindkraftsland. 

Där kan vindkraften under ett normalår svara för 25,9 procent av 

den totala elförbrukningen. Därefter kommer Spanien med 15,9 

procent, Portugal 15,6 procent, Irland 12 procent och Tyskland 

10,6 procent. Genomsnittet för EU uppgick till 6,3 procent vilket 

är en ökning med en procentenhet från året innan. 

Sverige hamnar på åttonde plats bland medlemsstaterna 2011 

med vindkraft som under ett normalår skulle kunna svara för 4,5 

procent av elförbrukningen, alltså under EU-snittet och knappt 

en sjättedel jämfört med Danmark. Att den svenska siffran är 

högre i denna beräkning, än den verkliga produktionen som 

refereras ovan, beror på att alla verk som var i drift i slutet av 

december räknas som om de producerat el under hela 2011.

Sammanlagt installerades 9 616 MW inom EU vilket motsva-

rar cirka 4 200 verk om vardera 2,3 MW. Det innebär en tillväxt 

om 11 procent räknat i kapacitet och i slutet av året uppgick den 

totala installerade kapaciteten inom EU till 94 000 MW.

Elcertifikat
Elcertifikatsystemet infördes i Sverige 2003 för att främja utbygg-

naden av förnybar energi. Det är ett marknadsbaserat system där 

priset på elcertifikat styrs av utbud och efterfrågan. Producenter av 

el från förnybar energi får ett elcertifikat för varje levererad MWh el 

under de första 15 åren som en godkänd anläggning är i drift.

Under 2011 sjönk spotpriset per certifikat från 222 kr till 155 

kr per styck, främst på grund av ett ackumulerat överskott efter 

en stor utbyggnad av förnybar energi de senaste åren. För Rab-

balshede Kraft svarade certifikaten för 32,6 (33,3) procent av 

nettoomsättningen 2011. 

Det svenska certifikatsystemet bidrog till att det producerades 

19,8 TWh förnybar el under fjolåret. Historiskt har de flesta elcerti-

fikat gått till biokraftanläggningar och detta kraftslag dominerar 

även under fjolåret i certifikatsystemet. Vindkraftens andel har 

vuxit, särskilt under de senaste åren. Under 2011 gick 31 procent 

av alla utfärdade elcertifikat till producenter av vindkraft.

Så här fungerar systemet
Certifikaten tilldelas producenter av förnybar el som Rabbalshede 

Kraft. Köpare av dessa certifikat är elleverantörer (elsäljare) och 

vissa företag med egen elhandel. De är tvingade att köpa en 

andel (kvot) elcertifikat som står i proportion till elförsäljningen 

eller den egna förbrukningen. Kvoten under 2012 uppgår till 17,9 

procent. 2013 minskas kvoten och stiger sedan till en högsta nivå 

2020 för att därefter minska fram till 2035 när systemet upphör. 

En hög kvot innebär en ökad efterfrågan på certifikat som antas 

leda till prisnivåer som stimulerar marknaden att fortsätta investera i 

förnybar el. Men om utbyggnaden överstiger de årliga kvotnivåerna 

ackumuleras ett överskott på certifikat som pressar priset. Marknads-

prissättningen är ett starkt incitament för producenter av förnybar el 

att ständigt utveckla verksamheten med lönsamhet i fokus.

Alla elanvändare i Sverige, med undantag för elintensiv indu-

stri, är med och betalar stödet genom att en elcertifikatavgift per 

kWh läggs på elräkningen. För konsumenten betydde det ett 

påslag per förbrukad kWh på drygt 4 öre plus moms under 2011. 

En fjärdedel av detta gick till vindkraft, vilket blir cirka 50 kr för en 

normalstor lägenhet som förbrukar 5 000 kWh per år.

Sverige finns på den globala tillväxtlistans tionde plats mätt i installe-
rad kapacitet under 2011. Kina befäste ställningen som världsledare 
inom vindkraft. Källa: Global Wind Energy Council. Siffran för Sverige 
skiljer sig något från Svensk Vindenergis redovisning föregående sida.

Installerad vindkraft i världen 2011, MW

USA 6 810

Kina 18 000

Indien 2 086

England 1 293

Kanada 1 267

Spanien 950

Frankrike 830

Sverige 763

Övriga världen 5 168

1 Wind in Power 2011 European statistics

2 Global Wind Energy Council, www.gwec.net
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Elmarknaden

Under de senaste åren har elpriset svängt mycket kraftigt. Stränga vintrar i fören-
ing med varierande nivåer i de nordiska vattenkraftverkens magasin och problem 
med kärnkraften har bidragit till betydande pristoppar. På medellång och lång 
sikt betyder andra faktorer mer för att bestämma elpriset i Norden, som konjunk-
turläget och utbyggnaden av elproduktion och elnät inom EU. 

De senaste åren har priset på den nordiska elbörsen Nord Pool 

Spot svängt mycket kraftigt. En sträng vinter i kombination med 

låga vattennivåer i de nordiska kraftverksdammarna och att flera 

kärnkraftverk stod stilla samverkade till att spotpriset under för-

sta kvartalet 2011 uppgick till 586 kr/MWh. Ett för årstiden högt 

elpris bestod fram till sommaren men priset vände därefter 

nedåt under hösten. 

Stora regnmängder, en varm höst i förening med den euro-

peiska krisen bidrog till att spotpriset under fjärde kvartalet 2011 

sjönk till 312 kr/MWh, ett fall på 47 procent jämfört med första 

kvartalet. Även terminskontrakt med både kort och lång löptid 

föll under året. 

Drivkrafter på kort sikt
Priselasticiteten för el är på kort sikt näst intill noll. Det är förkla-

ringen till att ett minskat utbud eller ökad efterfrågan leder till 

kraftiga svängningar i spotpriset. Under främst kalla vardagar 

vintertid när elförbrukningen är som högst stiger också spotpri-

set på el om vattennivåerna i de nordiska vattenkraftverken är 

låga. Om flera av de svenska kärnkraftverken samtidigt är 

avställda kan elpriset nå mycket höga nivåer. Vintertemperatu-

ren och tillgången på vatten i de nordiska vattenmagasinen har 

därför en avgörande roll för terminshandeln på kort sikt, från de 

närmaste månaderna och upp till ett år framåt. 

Den gångna vintern 2011–12 har varit ovanligt varm samti-

digt som stora nederbördsmängder fyllt magasinen i de svenska 

och norska vattenkraftverken. Det är förklaringen till att vinterns 

elpris i genomsnitt varit väsentligt lägre än under de tidigare två 

stränga vintrarna när även nivåerna i vattenmagasinen varit låga. 

Ändå har extrema pristoppar även denna vinter uppnåtts 

under korta perioder när vädret varit mycket kallare än normalt 

och kärnkraftproduktionen begränsad. Exempelvis steg spotpriset 

i hela Norden en kvällstimme den 8:e februari till 1 852 kr/MWh.   

För producenter som Rabbalshede Kraft har extrema pristop-

par en liten påverkan på resultatet då det rör sig om korta tids-

perioder och merparten av elproduktionen säljs på termin.  

Konsekvenser av det norska samarbetet
Från 1 januari 2012 införde Sverige och Norge en gemensam 

elcertifikatsmarknad. Motiv för den gränsöverskridande handeln 

i certifikat är att en större marknad bidrar till en högre likviditet 

som ökar transparensen och stabiliteten i systemet. 

Det gemensamma målet är att den förnybara elproduktio-

nen ska öka med 26,4 TWh mellan 2012 och 2020. Det innebär 

13,2 TWh i respektive land om utbyggnaden blir lika stor. 

Ut byggnaden väntas dock ske där förutsättningarna är bäst och 

med den mest kostnadseffektiva tekniken. Det är alltså inte möj-

ligt att exakt ange hur stor andel som vindkraften kommer att 

ha i det svenska elsystemet 2020. Det bestäms av marknaden.

Om utbyggnaden av förnybar elproduktion avstannar i ett 

land eller i ett kraftslag ger elcertifikatsystemet utrymme för 

expansion i det andra landet eller i andra kraftslag. Exempelvis 

drogs den förväntade utbyggnaden av biobränslebaserade 

elpannor ned i en undersökning gjord av fyra branschföreningar 

som presenterades den gångna hösten1. Endast 3 TWh ny årlig 

biobränslebaserad el väntas till 2020 utöver dagens 18 TWh. Det 

ökar därmed utrymmet för vindkraft.

Enligt Energimyndigheten kan det också ta tid innan en större 

utbyggnad av förnybar elproduktion kommer igång i Norge. 

Det väntas leda till ett norskt underskott på elcertifikat de när-

maste åren samtidigt som Sverige har ett ackumulerat över-

skott. Norska kvotpliktiga elhandlare och företag tvingas då 

köpa elcertifikat från Sverige. Därigenom kan det svenska certifi-

katsöverskottet komma att minskas vilket också kan påverka pri-

set i positiv riktning.

Ursprungsgarantier
Elproducenter kan frivilligt ansöka om att få elproduktionen 

ursprungsmärkt. För varje producerad MWh el utfärdas en garanti 

av Svenska Kraftnät som visar vilken typ av energikälla som elen 

kommer ifrån, om det är vindkraft, kärnkraft, biokraft och så vidare. 

Producenten kan sedan sälja ursprungsgarantierna till elleverantö-

rer som i sin tur säljer dessa vidare till elförbrukare. Sedan står det 

elförbrukaren fritt att köpa ursprungsgarantier och kan då exem-

pelvis välja att endast köpa vindkraftsel. Ursprungsgarantier regle-

ras genom ett EU-initiativ för att främja förnybar energiproduktion. 

1 Sveriges utbyggnad av kraftvärme till 2020, Swebio
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Sveriges energiproduktion uppgick 2011 till 146,5 TWh 
enligt Energimyndigheten

Av all el som handlas i Norden prissäkras det mesta i termins-

kontrakt med löptider från en dag upp till fem år.

Fram till hösten 2012 förväntas fortsatt låga elpriser om 

väderleken är normal. Under den kommande vintern drivs pris-

bildningen främst av vattentillgången i de nordiska kraftverks-

dammarna och av vintertemperaturen eftersom en återhämt-

ning i konjunkturen inte väntas så snabbt. 

Drivkrafter på medellång sikt
Terminshandeln i Norden sker på marknadsplatsen Nord Pool 

ASA medan NASDAQ OMX sköter clearingen. Terminshandel 

innebär att elproduktionen levereras upp till fem år efter det att 

kontrakt har tecknats. 

Med en tidshorisont på upp till fem år spelar konjunkturen 

en avgörande roll som prissättare. Under långkonjunkturer mins-

kar elförbrukningen i främst industrin och precis som på andra 

marknader leder en minskad efterfrågan vanligen till lägre priser. 

Främst styrs dock elpriset på medellång sikt av världsmark-

nadspriserna på fossila energiråvaror, där de mest betydande är 

kol och naturgas. Under lågkonjunkturer sjunker även priserna 

på dessa energiråvaror. Norden har en liten andel fossilbaserad 

elproduktion men de nordiska elnäten är förbundna med konti-

nenten. Därför påverkas elpriserna i Norden av den kol- och 

naturgasbaserade elproduktionen i våra sydliga grannländer.

Dagens relativt låga terminspriser på el speglar alltså den 

rådande lågkonjunkturen och de stora osäkerheterna om 

utvecklingen i Europa och i världen de närmaste åren. När kon-

junkturen vänder uppåt och efterfrågan på råvarumarknaderna 

ökar, väntas terminspriserna för energi generellt stiga och där-

med också elpriserna på Nord Pool ASA. Under de närmaste ett 

à två åren väntas dock terminspriserna ligga på en låg nivå.

Elpriset påverkas också av de utsläppsrätter som belastar kol, 

naturgas och olja. Dessa har tillkommit för att bromsa utsläppen 

av klimatpåverkande gaser genom att sätta ett pris på varje ton 

koldioxid som släpps ut i atmosfären. Cirka 80 procent av EU:s 

utsläpp av växthusgaser kommer från fossila bränslen.

EU:s system för utsläppsrätter är det största i världen och sista 

handelsdagen 2011 kostade en europeisk utsläppsrätt (EU ETS) 

7,25 € per ton CO2, vilket är en halvering av priset från början av 

året. Bakgrunden till prisfallet är det överskott som uppstått 

under den europeiska krisen de senaste åren eftersom utsläp-

pen av koldioxid minskat inom främst industrin. 

De närmaste åren kan fortsatt låga prisnivåer väntas. 2013 

börjar den tredje handelsperioden av det europeiska systemet 

och med den följer en rad förändringar. Framåt 2020 kan därför 

priset komma att stiga upp mot 20–25 €/ton enligt Deutsche 

Bank vilket i så fall resulterar i en elprishöjning på cirka 12–17 

öre/kWh.1

Drivkrafter på längre sikt
På längre sikt tillkommer andra faktorer som styr prisbildningen. 

Inte minst hur stor utbyggnaden av ny kraftproduktion blir i för-

hållande till efterfrågan och med vilka kraftslag som utbyggna-

den sker. Alltså om det då råder under- eller överskott på el och 

vad det då kostar att producera el.

Efterfrågan i Norden väntas däremot inte påverka det lång-

siktiga priset annat än marginellt. Enligt Energimyndighetens 

långtidsprognos2 stiger elförbrukningen  i Sverige med knappt  

4 procent mellan 2007 och 2030. Situationen är likartad i grann-

länderna.

En utbyggnad av den nordiska elproduktionen väntas därför 

leda till ett elöverskott. Ny vindkraft, ny norsk vattenkraft, upp-

gradering av de svenska kärnkraftverken, en ny finsk kärnreaktor 

till 2016 och ytterligare en eller två på 2020-talet, bidrar sam-

mantaget till en kraftigt ökad produktion. Enbart Sverige beräk-

nas kunna exportera 24 TWh år 2020 enligt Energimyndigheten.

En ökad elexport till främst kontinenten anses därför har stor 

betydelse för den långsiktiga prisbildningen. Men det kräver 

såväl förstärkta nationella elnät som nya överföringsförbindelser 

mot kontinenten.  

1  www.environmental-finance.com/news/view/2150.

2 Långtidsprognos 2010, ER 2011:3.
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I november 2011 delades Sverige in i fyra elområden som förklaras 
här intill. Avsikten är att styra utbyggnaden av elproduktionen till 
södra Sverige genom att priset periodvis väntas bli högre i söder än 
i norr. Rabbalshede Kraft har merparten av projekten i elområde 3 
med ett förväntat högre elpris än i de nordliga elområdena 1 och 2.

Elområde 1

Elområde 2

Elområde 3

Elområde 4

Rabbalshede Krafts vindparker  
under projektering och i drift

Om exporten till kontinenten kan ökas leder det till att tyska 

elpriser får en större påverkan på prisbildningen i Norden än 

idag. Historiskt har elpriserna i Tyskland legat högre än i Norden. 

Efter katastrofen i japanska Fukushima i mars 2011 råder det stor 

osäkerhet om vilken väg som Tyskland och ett antal andra län-

der på kontinenten väljer för framtida elproduktion. Den tyska 

förbundsdagen beslutade i fjol att landets alla 17 reaktorer ska 

vara avvecklade senast 2022. 

Mycket stora investeringar i ny europeisk baskraft kan antas 

leda till höjda elpriser som alltså även påverkar priset i Norden. 

En månad före den japanska katastrofen beräknade EU-kommis-

sionen investeringsbehoven i ny energiproduktion inom unio-

nen till 1 000 miljarder euro fram till 2020.3 Om ett antal länder 

avvecklar kärnkraften blir den totala investeringskostnaden san-

nolikt väsentligt högre. 

Ökad integration ett EU-krav
EU driver på för att de 27 medlemsstaterna ska bilda en gemen-

sam el- och gasmarknad. Efter tre så kallade ”inre marknadspaket 

för el och gas” har visionen tagit de första stegen. Norden går i 

täten genom bildandet av elbörsen Nord Pool 1996 och ett suc-

cessivt allt närmare samarbete mellan de nordiska stamnätsope-

ratörerna. Fortfarande är dock beslut om produktion en nationell 

angelägenhet. Likaså är frågor som energiskatter och val av 

stödsystem för att uppnå EU:s krav på förnybar elproduktion 

nationella.

Det största hindret mot en integration är begränsningar i 

överföringen mellan länderna och även inom länderna vilket 

berörs ovan. Sådana begränsningar vill EU successivt bygga bort 

i hela unionen och ett redskap är införandet av så kallade elom-

råden (kallas också anmälningsområden). När det uppstår flask-

halsar i elöverföringen mellan områden uppstår prisskillnader. 

Områden med större efterfrågan och mindre utbud får då högre 

elpris och tvärtom. Elområdena ska tydliggöra var det finns 

behov av att bygga ut elproduktion och elnät. Förhoppningen 

är att marknadens aktörer ska lockas till att investera i kraftpro-

duktion i områden med elbrist och högre elpriser och i nät där 

överföringskapaciteten är en flaskhals.

Med denna som bakgrund införde Sverige den 1 november 

2011 en indelning av landet i fyra elområden som visas på kar-

tan här intill. I söder råder på årsbasis ett elunderskott efter ned-

läggningen av kärnkraftverket Barsebäck. I norr råder istället 

överskott. Det har lett till periodvis högre elpriser i söder än i 

norr. Rabbalshede Kraft har merparten av produktionen i det 

södra elområde 3 där priset periodvis är högre än i de två nord-

liga elområdena. 

3   Presentation av Barroso vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011       
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Aktien

Bolaget och dess aktier är anslutna till det elektroniska värde-

papperssystemet, VP-systemet, med Euroclear Sweden AB som 

central värdepappersförvaltare (Euroclear Sweden AB, Box 7822, 

103 97 Stockholm). Aktierna är registrerade på person och deno-

minerade i svenska kronor, SEK.

Styrelsen för Rabbalshede Kraft har fastställt följande utdel-

ningspolicy. När erforderlig vinst och kassaflöde så tillåter, ska 

det komma aktieägarna tillgodo genom utdelning motsvarande 

minst 30 procent av resultatet efter skatt. Eventuell utdelning 

beslutas av årsstämma efter förslag från styrelsen.

Rabbalshede Krafts aktiekapital uppgår till cirka 227 miljoner kronor. Det totala antalet aktier uppgår till 22,7 miljoner  
fördelat på 1 miljoner A-aktier och 21,7 miljoner B-aktier. Varje A-aktie har 1 röst och varje B-aktie har 1/10 röst.

(tusental) Aktier Röster Röster, %

A-aktier 1 000 1 000 32

B-aktier 21 688 2 169 68

Totalt 22 688 3 169 100,0

Utveckling av aktiekapitalet
Förändring Ackumulerat antal

År  Händelse A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier Kvotvärde
Ökning 

 aktiekapital
Ackumulerat 

aktiekapital

2005 juni Bolagsbildning 1 000 0 1 000 0 100 100 000 100 000

2006 juli Ändrat  kvotvärde 99 000 0 100 000 0 1 0 100 000

2006 juli Nyemission 4 000 000 300 000 4 100 000 300 000 1 4 300 000 4 400 000

2006 aug Nyemission 1 600 000 0 5 700 000 300 000 1 1 600 000 6 000 000

2006 dec Nyemission 4 000 000 6 000 000 9 700 000 6 300 000 1 10 000 000 16 000 000

2007 nov Apport emission 0 8 000 000 9 700 000 14 300 000 1 8 000 000 24 000 000

2007 dec Fondemission 3:1 0 72 000 000 9 700 000 86 300 000 1 72 000 000 96 000 000

2008 jan Företrädes emission 0 24 000 000 9 700 000 110 300 000 1 24 000 000 120 000 000

2008 maj Företrädes emission 0 39 029 000 9 700 000 149 329 000 1 39 029 000 159 029 000

2008 maj Riktad  emission 0 16 671 000 9 700 000 166 000 000 1 16 671 000 175 700 000

2008 juni Företrädes emission 300 000 0 10 000 000 166 000 000 1 300 000 176 000 000

2009 dec Nyemission1 0 46 054 314 10 000 000 212 054 314 1 46 054 314 222 054 314

2010 maj Omvänd split 1:10 0 0 1 000 000 21 205 432 10 0 222 054 320

2010 dec
Aktieteckning pga. 
teckningsprogram2 0 482 500 1 000 000 21 687 932 10 4 825 000 226 879 320

1 Emissionen registrerades i januari 2010
2 Aktierna registrerades i januari 2011
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Största aktieägarna (per den 30 december 2011)

ägare per 2011-12-30 Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röstandel, %

Ernst Rosén Invest AB med VD 410 000 5 103 087 24,30% 29,04%

Anna-Lisa Thorén-Jönsson med närstående 410 000 4 290 000 20,72% 26,48%

Ingemar Ung 180 000 1 355 500 6,77% 9,96%

Nordea Investment Funds 0 1 811 100 7,98% 5,72%

Källö Sweden AB med ordförande 0 1 394 467 6,15% 4,40%

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) 0 690 000 3,04% 2,18%

Markus och Martin Kullendorff med bolag 0 477 800 2,11% 1,51%

KL Ventures AB 0 350 000 1,54% 1,10%

Bertil Falck & Co AB med ordförande 0 317 500 1,40% 1,00%

Göteborgs stifts prästlönetillgångar 0 300 000 1,32% 0,95%

Tibia Konsult AB 0 300 000 1,32% 0,95%

Gerdhard Almgren med närstående 0 255 000 1,12% 0,80%

Fredrik Bergh-Thorén med närstående 0 218 100 0,96% 0,69%

Askengren Förvaltnings AB med styrelseordförande och närstående bolag 0 209 000 0,92% 0,66%

Carl Jönsson 0 200 000 0,88% 0,63%

Tobias Thorén 0 200 000 0,88% 0,63%

Specialkarosser AB med VD 0 177 100 0,78% 0,56%

Vind i Väst AB 0 120 000 0,53% 0,38%

Övriga aktieägare 0 3 919 278 17,27% 12,37%

Totalt 1 000 000 21 687 932 100,00% 100,00%
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Projektportfölj  Antal verk Total effekt

Fas 31 dec-11 31 dec-10 31 dec-09 30 jun-09 31 dec-11 31 dec-10 31 dec-09 30 jun-09

Drift 26 16 10 6 61 38 23 15

Byggnation 14 11 6 10 32 25 15 23

Upphandling 38 38 36 38 94 95 87 95

Projekterings- och ansökningsfas 307 343 332 345 827 940 876 919

Förprojektering 49 91 103 178 120 244 258 450

Totalt i drift och under projektering 434 499 487 577 1134 1 342 1 259 1 502

Resultaträkning i sammandrag
Helår 2011

jan 11 – dec 11
Helår 2010

jan 10 – dec 10
Halvår 2009

juli 09 – dec 09

Helår 
2008/2009

juli 08 – juni 09

Helår 
2007/2008

juli 07 – juni 08

Nettoomsättning  91 207 47 347 21 258 26 928 2 225

Rörelseresultat 33 318 26 135 4 241 179 –2 740

Resultat efter finansiella poster 5 325 9 356 754 1 410 –512

Årets resultat 3 895 6 845 534 1 799 –320

Kassaflöde från den löpande verksamheten 82 555 8 108 –25 561 18 037 22 969

Resultat per aktie (kr) 0,17 0,31 0,00 0,01 –

Balansräkning i sammandrag 31 dec-11 31 dec-10 31 dec-09 30 jun-09 30 jun-08

Balansomslutning 1 139 710 947 304 786 877 647 077 458 868

Anläggningstillgångar 1 015 455 807 280 537 536 408 804 294 437

Omsättningstillgångar 124 255 140 024 249 341 238 273 164 431

Eget kapital 550 948 535 217 544 686 432 764 411 560

Räntebärande skulder 522 823 366 153 181 338 153 500 –

Övriga skulder 65 939 45 934 60 853 60 813 47 309

Flerårsöversikt

Produktion
Helår 2011

jan 11 – dec 11
Helår 2010

jan 10 – dec 10
Halvår 2009

juli 09 – dec 09

Helår 
2008/2009

juli 08 – juni 09

Helår 
2007/2008

juli 07 – juni 08

Utfall produktion, MWh 149 203 65 653 27 051 33 148 2 476

Prissäkrad energi 44% 70 % 42 % 71 % 0 %

Nyckeltal 31 dec-11 31 dec-10 31 dec-09 30 jun-09 30 jun-08

Balansomslutning 1 139 710 947 304 786 877 647 077 458 868

Eget kapital 550 948 535 217 544 686 432 764 411 560

Nettoskuld 430 921 265 964 –12 037 –45 880 –157 910

Soliditet, % 48 56,4 69,2 66,9 89,7

Antal aktier vid utgången av perioden (tusental)* 22 688 22 205 222 054 176 000 176 000

Eget kapital per aktie (kr) 24 24,10* 2,45 2,46 2,34

Genomsnittligt antal anställda 24 21 17 9 4

*  Vid årsstämman i april 2010 beslutades om att Bolagets aktier ska sammanläggas vilket innebär att tio (10) aktier av serie A respektive 
serie B sammanläggs till en (1) ny aktie av serie A respektive serie B (s.k. omvänd split). Verkställighetsdag för sammanläggningen hos 
Euroclear Sweden AB var tisdag den 4 maj 2010. Med anledning av den omvända spliten ger 10 teckningsoptioner rätt att teckna en 
B-aktie i Bolaget.
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Fas Projektnamn Kommun Antal verk Effekt (MW)
Beräknad  

produktion, MWh

Drift Hud Tanum 6 15 36 000

Kil Tanum 4 8 20 000

Brattön Munkedal 6 15 34 000

Töftedalsfjället Dals-Eds 10 23 61 400

Byggnation Dingle-Skogen Vind1) Munkedal 14 32 82 000

Upphandling Årjäng NV2) Årjäng 9 22 50 000

Sögårdsfjället Tanum 14 35 75 000

Skaveröd/Gurseröd Tanum 11 27 72 000

Brattön II Munkedal 4 10 20 000

Ansökan Årjäng NO Årjäng 26 78 –

Årjäng SV Årjäng 14 35 –

Brattön Sälelund Munkedal 10 25 –

Vävra Berg Kungälv 5 12 –

Lursäng Tanum 5 10 –

Kyrkeröd Orust 2 5 –

Femstenaberg Strömstad 16 40 –

Forshälla3) Uddevalla 13 32 –

Korpekullen Färgelanda 7 14 –

Vetteberget Strömstad 3 7,5 –

Hällevadsholm Väster Tanum 1 2,5 –

Ulvås Kungsbacka 12 30 –

Lillhärdal Åndberg4) Härjedalen 101 303 –

Månsemyr Orust 4 10 –

Lyrestad Mariestad 8 20 –

Ljungskile Norra Uddevalla 5 12 –

Ulvberget Nordanstig 8 20 –

Projektering 67 171

Förprojektering 49 120

Totalt 434 1 134

Projektportfölj per 31 dec 2011

1) Vindparken omfattar de tre områdena Dingle-Skogen, Hällevadsholm Väster samt Ås.  

2)  På Årjäng NV finns idag bygglov för verk med totalhöjden 150 meter. Rabbalshede Kraft undersöker möjligheten att höja totalhöjden till 180 m vilket kräver miljötillstånd. Tillståndsansökan 
inlämnades till Länsstyrelsen i Värmlands län november 2010 där prövning pågår. Kommunen har i juni 2011 tillstyrkt projektet vilket är en förutsättning för att länsstyrelsen ska kunna ge 
tillstånd enligt miljöbalken. I juni 2010 påbörjades arbetet med geotekniska undersökningar inför anläggandet av vägar och fundament

3)  Försvarsmakten har i oktober 2010 fattat beslut om nya riktlinjer för bedömning av vindkraft i närheten av militära flygplatser. En mindre del av projektet Forshälla i Uddevalla kommun lig-
ger inom ett så kallat stoppområde för Såtenäs flygplats. Projekten har tidigare fått ett positivt remissvar från Försvarsmakten. Det är osäkert huruvida de nya riktlinjerna kommer att med-
föra begränsningar i utbyggnadsmöjligheterna.

4)  Kommunen har i november 2010 antagit sin vindkraftsplan där området Åndberg inte är utpekat som ett område där det är lämpligt att etablera vindkraftverk. Vindkraftsplanen är inte juri-
diskt bindande, utan endast vägledande. Rabbalshede Kraft har i december 2010 ansökt i enlighet med miljöbalkens 17 kapitel till regeringen om tillåtelse att få uppföra och driva en vind-
park med upp till 101 vindkraftverk på Åndberget, Lillhärdal, i Härjedalens kommun. Ansökan innefattar även alternativa utformningar om 71 respektive 23 verk. 
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RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011 / FÖRVALTNINGSBERäTTELSE /

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Rabbalshede Kraft AB (publ.), 

organisationsnummer 556681-4652 avger härmed årsredovisning och 

koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01–2011-12-31. 

Verksamheten
Koncernen består av moderbolaget, Rabbalshede Kraft AB (publ.) och 

de helägda dotterbolagen Rabbalshede Värdepapper AB, Töftedal Vind 

AB, Sögårdsfjället Vind AB, Lygnern Vind AB (ägs till 91,65%), Tolvman-

stegen Vind AB, Årjäng Nordväst Vind AB, Rabbalshede Elnät AB, Rab-

balshede Förvaltning 1 AB samt tre dotterbolag till Rabbalshede För-

valtning 1 AB; Kil Vind AB, Brattön Vind AB och Dingleskogen Vind AB. 

Dessutom finns sex helägda lagerbolag avsedda för kommande till-

ståndsgivna projekt. Moderbolaget påbörjade sin verksamhet 2005 och 

koncernen bildades i november 2007. Vid benämning Rabbalshede 

Kraft avses koncernen.

Rabbalshede Kraft är en snabbväxande aktör inom vindkraft som 

projekterar och uppför landbaserade vindparker i Sverige för att driva 

och förvalta dessa i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Verk-

samheten är uppdelad i projektering som innefattar fyra faser, byggna-

tion samt slutligen drift och underhåll. Genom att kontrollera alla steg 

från en första analys av lämpliga områden för att upprätta vindparker 

till att driva dessa uppnås bästa lönsamhet på både kort och lång sikt. 

Vid utgången av räkenskapsåret uppgick antalet anställda i koncernen 

till 24 (25) personer. 

Utveckling av koncernens försäljningsintäkt och resultat
2011 blev ett kontrasternas år på vindkraftsmarknaden. Å ena sidan har 

en kombination av global finanskris, stora regnmängder som fyllde de 

svensknorska vattenmagasinen och en ovanligt varm höst bidragit till 

en kraftig press på elpriserna. Å andra sidan har det blåst ovanligt 

mycket vilket gynnat Nordens vindkraftsaktörer.  Under det gångna 

året producerade våra fyra parker sammanlagt 149 203 MWh vilket är 

mer än en fördubbling från 2010 när produktionen uppnådde 65 653 

MWh. Nettoomsättningen på helårsbasis ökade nästan lika mycket, till 

91 207 (47 347) tkr. Goda vindar har bidragit till detta men den stora 

ökningen beror främst på att vår fjärde vindpark invigdes under andra 

kvartalet, Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. 

Genomsnittligt pris per försåld MWh uppgick under januari–

december 2011 till 411 (468) kr/MWh. Andelen prissäkrad el för bola-

gets fyra vindparker har under år 2011 legat på 44 procent. Intäkten för 

elcertifikat har i snitt varit 199 kr/elcertifikat under januari–december 

vilket följer marknadsprisutvecklingen. Spotpriset på elcertifikat sjönk 

under 2011 från 233 kr/st till 155 kr/st. 

Under övriga rörelseintäkter redovisas en nettointäkt på 12 644 tkr 

från försäljningen av 50 procentiga ägandet i vindpark Tolvmanstegen 

till Eolus Vind AB samt försäljningen av ett av vindkraftverken i vindpark 

Töftedalsfjället. Vidare ingår byggkostnader på 12 166 tkr som vidare-

fakturerats i övriga rörelseintäkter. 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 71 617 (48 

477) tkr och rörelseresultatet (EBIT) till 33 318 (26 135) tkr. Avskrivning-

arna uppgick till 38 299 (22 342) tkr. 

Finansnettot var –27 993 (–16 779) tkr och resultatet före skatt  

uppgick till 5 325 (9 356) tkr. I de finansiella kostnaderna ingår 3 425  

(1 648) tkr för arbete med kapitalanskaffning. Årets resultat efter skatt 

uppgick till 3 895 (6 845) tkr vilket motsvarar ett resultat per aktie på 

0,17 (0,31) kr.  

Investeringar och avskrivningar
Investeringarna inklusive betalda förskott uppgick under räkenskaps-

året till 299 854 (322 256) tkr. Investeringarna avser i allt väsentligt vind-

parkerna Töftedalsfjället och Dingle-Skogen Vind samt pågående pro-

jektering. Vindpark Töftedalsfjället invigdes den 22 maj 2011. 

Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 

uppgick till 38 299 (22 342) tkr varav avskrivningar på driftsatta vindpar-

ker uppgick till 36 639 (17 860) tkr. 

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd-

ringar av rörelsekapital uppgick till 47 978 (15 874) tkr och kassaflöde 

från finansieringsverksamheten uppgick till 156 670 (191 193) tkr. Perio-

dens kassaflöde uppgick till –8 287 (–93 186) tkr.

Finansiering och likviditet
Nettoskulden uppgick i slutet av året till 430 921 (265 964) tkr. Likvida 

medel uppgick till 91 902 (100 189) tkr. Soliditeten på balansdagen 

uppgick till 48 (56) procent. 

Moderbolaget
Moderbolaget Rabbalshede Kraft AB (publ.) är främst inriktat på ledning, 

samordning och utveckling av koncernen. Försäljningen av el sker från 

moderbolaget. Försäljningsintäkten uppgick till 23 894 (23 592) tkr och 

övriga rörelseintäkter till 11 986 (39 008) tkr varav försäljning av vind-

kraftsprojekt uppgick till 0 (26 000) tkr. Rörelseresultatet uppgick till –958 

(28 319) tkr och resultatet efter skatt till –229 (6 222) tkr.

Aktien och ägarförhållanden
Vid ingången av år 2011 nyemitterades aktier med anledning av ett 

tidigare beslutat incitamentsprogram. Totalt tecknades 482 500 nya 

B-aktier där villkoren för teckning var 20 kr. Teckningskursen bestämdes 

vid en extra bolagsstämma i december 2007. Emissionen registrerades 

hos Bolagsverket i januari 2011. Per den 31 december 2011 omfattade 

det registrerade aktiekapitalet 22 687 932 aktier (22 205 432), varav 

A-aktier 1 000 000 (1 000 000) och varav B-aktier 21 687 932 (21 205 432). 

Alla aktier har lika rätt till utdelning. Varje A-aktie har en röst och varje 

B-aktie har 1/10 röster. Aktiernas kvotvärde uppgår till 10 SEK. 

Den 31 december 2011 uppgick antalet aktieägare enligt den av 

Euroclear Sweden AB förda aktieboken till 1 061 (1 069) st. Vid 

utgången av räkenskapsåret kontrollerade Reine Rosén med bolag 

29,04 procent, Anna-Lisa Thorén Jönsson med närstående och bolag 

26,48 procent, Ingemar Ung 9,96 procent, samt Nordea Fonder 5,72 
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procent. Övriga aktieägare kontrollerar var och en mindre än 5 procent 

av bolagets röster. 

Rabbalshede Kraft AB:s aktier är inte noterad vid någon börs eller 

marknadsplats. Däremot beslutade styrelsen den 14 juni 2011 att låta 

Alternativa aktiemarknaden ansvara för mäkleri av Bolagets aktier i 

avvaktan på en ansökan om officiell notering på NASDAQ OMX Stock-

holm. Aktien mäklas via Mäklarlistan hos Alternativa. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I februari 2011 omförhandlade Rabbalshede Kraft och Eolus Vind AB 

avtalet gällande vindpark Tolvmanstegen i Strömstads kommun. I tidi-

gare avtal ägde Rabbalshede Kraft rätten att uppföra 50 procent av ver-

ken och Eolus Vind resterande 50 procent. Det nya avtalet innebar att 

Rabbalshede Kraft säljer sin del i vindpark Tolvmanstegen till Eolus Vind.

Vid årsstämman den 27 april 2011 valdes Karl-Erling Trogen, tidigare 

ledamot, in som ny styrelseordförande. Anders Strålman, VD och kon-

cernchef vid Axfood AB, valdes in som ny styrelseledamot i Bolaget. 

Styrelsen har den 14 juni 2011 beslutat att låta Alternativa aktie-

marknaden ansvara för mäkleri av Bolagets aktier i avvaktan på en 

ansökan om officiell notering på NASDAQ OMX Stockholm. Aktien 

mäklas via Mäklarlistan hos Alternativa.

Den 22 maj 2011 invigdes Bolagets fjärde vindpark, Töftedalsfjället  

i Dals-Eds kommun. Vindparken omfattar totalt 21 verk á 2,3 MW varav 

Rabbalshede Kraft har etablerat 11 verk och Göteborg Energi 10 verk.  

I juni 2011 avyttrade Rabbalshede Kraft ett verk till en av markägarna. 

Byggnation av vägar och fundament har under året påbörjats i 

vindpark Dingle-Skogen Vind där 14 vindkraftverk ska etableras. Vind-

parken omfattar de tre områdena Dingle-Skogen, Hällevadsholm Väster 

samt Ås i Munkedals kommun. Tillståndet för området Ås om sex verk 

vann laga kraft i oktober 2011.

Vindpark Skaveröd/Gurseröd i Tanums kommun har under året 

beviljats miljötillstånd, vilket vann laga kraft i november 2011. Tillståndet 

omfattar totalt 11 verk och produktionen är beräknad till 72 000 MWh. 

Vindpark Sögårdsfjället i Tanums kommun har beviljats miljötill-

stånd, vilket vann laga kraft under augusti 2011. Tillståndet omfattar 

totalt 14 verk och produktionen är beräknad till 75 000 MWh.  

Vindparkerna Årjäng NO, Årjäng NV, Årjäng SV, Korpekullen, 

Femstenaberg, Lursäng samt Brattön-Sälelund har under året fått ett 

förhandsbesked om tillstyrkande av sin respektive kommun. Kommu-

nens tillstyrkande är en förutsättning för att länsstyrelsen ska kunna ge 

tillstånd enligt miljöbalken. 

Under verksamhetsåret har bygglovsansökan enligt Plan- och 

bygglagen samt anmälan enligt miljöbalken lämnats in för projekt 

Månsemyr i Orust kommun under maj 2011. Ansökan om miljötillstånd 

har lämnats in för projekt Vetteberget i Strömstads kommun, projekt 

Lyrestad i Mariestads kommun, projekt Ulvberget i Nordanstigs kom-

mun samt projekt Ljungskile Norra i Uddevalla kommun.

I september tecknades avtal med EGL Sverige om ett samarbete 

kring försäljning av el och elcertifikat.

EGL bistår med rådgivning kring marknaderna för el och elcertifikat 

och fungerar som stöd i Rabbalshede Krafts riskhantering samt erbju-

der prissäkringsprodukter som ger Rabbalshede Kraft bättre möjlighet 

att balansera risker och möjligheter. 

Den 31 oktober fusionerades dotterbolaget Rabbalshede Vinden-

ergi AB med org nr 556093-1874 med Rabbalshede Kraft AB. Avtal har 

tecknats med DNB avseende bankfinansiering vilket säkerställer 

utbyggnadsplanerna av vindpark Dingle-Skogen Vind samt refinansie-

ring av befintliga vindparkerna Brattön och Kil.

 

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Avtal har tecknats med Enercon om leverans av 14 vindkraftverk á 2,3 

MW till vindpark Dingle-Skogen Vind i Munkedals kommun. Vindpar-

ken beräknas vara produktionsklar under andra halvåret 2013 och då 

producera cirka 82 000 MWh per år.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Politiskt relaterade risker
Elmarknaden är omgärdad av lagar och regler som för Sveriges del del-

vis utgår från direktiv inom EU. Likaså är marknaden för vindkraft 

omgärdat av lagar och regler, både vad gäller stödsystem och till-

ståndsprocessen för etablering av vindkraftverk. I syfte att förenkla och 

förkorta ansökningsprocessen för vindkraftverk har riksdagen antagit 

lagändringar som trädde i kraft från 1 augusti 2009, vilket i flera fall 

bidragit till kortare ansökningstider och därmed lägre projekterings-

kostnader. Samtidigt har kommunerna fått vetorätt över vindkraftspro-

jekt vilket möjligen kan påverka utvecklingen negativt. 

Från 1 januari 2012 är Sverige och Norge sammanlänkat i ett 

gemensamt elcertifikatsystem. I och med att producenter av förnybar 

el kan få elcertifikat oavsett om elproduktionen sker i Norge eller Sve-

rige kommer investeringar att ske där förhållandena och lönsamheten 

är bäst. Det tar tid att etablera ny förnybar elproduktion vilket väntas 

leda till ett underskott på elcertifikat i Norge de första åren samtidigt 

som Sverige har ett överskott. Norska kvotpliktiga tvingas i så fall köpa 

svenska elcertifikat. Därigenom kan det svenska överskottet komma att 

minskas vilket också kan påverka priset i positiv riktning. Samtidigt 

finns risk för att osäkerheten ökar, särskilt på kort sikt, och dessutom har 

det uttryckts farhågor för att norsk vattenkraft byggs istället för vind-

kraft. Det kan heller inte uteslutas att det i framtiden antas nya EU-

direktiv och nationella lagar som försämrar stödsystem och andra förut-

sättningar på Bolagets marknad.

Elpris och elcertifikat
Rabbalshede Kraft har samarbete med EGL Sverige AB, en av de 

ledande aktörerna på elbörsen Nord Pool. Genom samarbetet erhåller 

Bolaget stöd i riskhantering vid försäljning av el. Samarbetet syftar till 

att säkra framtida produktionsintäkter, uppnå långsiktig lönsamhet, 

minska risken att svängningar i marknadspriset negativt påverkar bola-

gets intäkter, realisera goda resultat i prissäkringar samt hantera beho-

vet av balanskraft på ett kostnadseffektivt sätt. Rabbalshede Kraft har 

utarbetat en elhandelspolicy, vilken syftar till att identifiera risker samt 

fastställa ramar och limiter för Rabbalshede Krafts risktagande. 

Det allmänna konjunkturläget påverkar efterfrågan på el och elcer-

tifikat. Utvecklingen av priset på el och elcertifikat utgör en av de vikti-

gaste omvärldsrelaterade riskerna och koncernens intäkter kan komma 

att påverkas negativt vid en långsiktigt svag konjunkturutveckling. Det 

senaste året har priset på elcertifikat påverkats negativt av ett växande 

överskott efter en stor utbyggnad av förnybar energi under de senaste 

åren.  För att motverka variationer i marknaden säkrar Rabbalshede 

Kraft försäljningen via terminskontrakt samt via fastprisavtal, s.k. Power 

Purchase Agreements (PPA's) för el och Electricity certificate Purchase 

Agreements (EPA's) för elcertifikat. 

Konkurrens
Under de senare åren har intresset för vindkraft ökat och konkurrensen 

om områden med goda vindförhållanden har intensifierats. Genom 

den omfångsrika projektportföljen har Rabbalshede Kraft redan en god 

positionering på den svenska vindkraftsmarknaden. Rabbalshede Kraft 
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är öppet för samarbeten med andra aktörer i enskilda projekt vilket 

också kan möjliggöra etablering av fler och större vindparker än vad 

den egna finansieringen tillåter. I framtiden är det dock möjligt att kon-

kurrensen om goda vindlägen menligt kan påverka Bolagets möjlighe-

ter att etablera lönsamma vindparker.

Valutakursförändringar
En stor del av Koncernens inköp av vindkraftverk sker i euro. Föränd-

ringar i kursen mot den svenska kronan kan påverka lönsamheten i eta-

bleringen av nya vindparker. Rabbalshede Kraft har en fastlagd policy 

att terminssäkra betalningar i utländsk valuta.

Vindvariationer
Oberoende av genomförda vindmätningar kan produktionen variera 

med ± 20 procent jämfört med ett normalt vindår, vilket kan påverka 

koncernens resultat. Vid investeringsbeslut för en vindkraftpark tar Rab-

balshede Kraft hänsyn till dessa vindvariationer och lägger dessutom 

stor vikt vid noggranna vindmätningar för att optimera vindkraftver-

kens placering och därmed produktionen. 

Ränteutveckling
Belåningsgraden uppgår normalt till 70 procent av investeringskostna-

den för en vindkraftpark och förändrade marknadsräntor har därmed 

en stark påverkan på resultatet. Rabbalshede Kraft har en finanspolicy 

för att hantera ränterisken. För ytterligare beskrivning se not 17 och 21.

Livslängd och driftkostnader
Investeringsbeslut grundas på en bedömd livslängd om 20 år för vind-

kraftverken. Om den verkliga livslängden skulle understiga den 

bedömda har detta en negativ inverkan på koncernens lönsamhet. 

Med så lång investeringshorisont kan även framtida driftskostnader 

komma att avvika från de uppskattade och påverka resultatutveck-

lingen. För att kunna öka tillgängligheten på verken har koncernen 

sedan år 2010 inrättat en egen organisation för drift och underhåll. 

Beroenden
För att kunna projektera och uppföra vindparker använder Bolaget 

olika leverantörer. Det är Rabbalshede Krafts bedömning att Bolaget 

inte är beroende av någon enskild leverantör av strategiska kompo-

nenter som vindturbiner, varför ett eventuellt leveransavbrott inte 

behöver innebära långsiktiga konsekvenser för verksamheten. Avgö-

rande för att ta nya verk i drift är att dessa kan anslutas till det svenska 

elnätet. Här är producenter av förnybar el som Rabbalshede Kraft 

mycket beroende av nätbolag på lokal, regional och nationell nivå. 

Svenska Kraftnät ansvarar för det nationella stamnätet och har syste-

mansvaret för den svenska elförsörjningen. Myndigheten har av reger-

ingen fått i uppdrag att förstärka stamnätet för att klara utbyggnaden 

av vindparker som ofta ligger i glesbygder med elnät som inte är 

dimensionerade för storskalig elproduktion. För de verk som avses upp-

föras under de närmaste åren bedömer Bolaget att anslutningarna ska 

vara klara i tid.

Medarbetare
En uthållig tillväxt med goda resultat är även beroende av Bolagets för-

måga att rekrytera, behålla och utveckla personer i ledningen och 

andra nyckelmedarbetare. Organisationen är idag anpassad för en fort-

satt tillväxt i enlighet med expansionsplanen. Ytterligare nyckelmedar-

betare kan i takt med att Bolaget växer komma att anställas. 

Framtida kapitalbehov
Styrelsen bedömer att den framtida finansiella ställningen är god och 

att verksamheten under normala marknadsförhållanden kommer att 

generera ett starkt kassaflöde. Bolaget har en tryggad finansiering med 

nuvarande beslutade investeringar. Om utvecklingen följer den förut-

sedda expansionsplanen kommer det i framtiden uppstå ett naturligt 

behov av nytt kapital. För att erhålla lån till nya vindparker krävs ett till-

gängligt eget kapital, vilket innebär att behovet av likvida medel från 

tid till annan kan komma att uppgå till betydande belopp. Ytterligare 

emissioner kan därför komma att genomföras samtidigt som Bolaget 

fortsätter sälja hela eller delar av befintliga och blivande vindparker. 

Rabbalshede Kraft har hittills fortlöpande säkrat finansieringen av 

utbyggnaden.

Finansiella instrument och riskhantering
För ytterligare beskrivning av koncernens finansiella instrument och 

riskhantering se not 21.

Miljöinformation
Vindkraft är en ren och förnybar energikälla med liten miljöpåverkan 

under hela verkets nyttjandeperiod. Miljöpåverkan under drift sker 

främst i form av ljud och skuggor. Genom innehav av vindkraftanlägg-

ningar bedriver Rabbalshede Kraft verksamhet som är tillståndspliktig 

eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Bolaget innehar nödvändiga 

miljötillstånd. Där anmälningsplikt föreligger är anmälan enligt miljö-

balken en förutsättning för att bygglov ska beviljas. Som första vind-

kraftbolag i Sverige erhöll Rabbalshede Kraft under år 2010 kvalitetscer-

tifiering enligt ISO 9001 och miljöcertifiering enligt ISO 14001. 

Finansiering
Rabbalshede Kraft har som mål att lånefinansiera upp till 75 procent av 

nya investeringar och att soliditeten ska vara minst 25 procent. Per den 

31 december 2011 uppgick Rabbalshede Krafts totala banklån till 

532 372 (369 650) tkr fördelade mellan Swedbank och DNB. Diskussio-

ner pågår även med andra banker avseende finansiering av kom-

mande vindparker. 

 

Tillämpade redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Finan-

cial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Stan-

dards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. 

Vidare har RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tilläm-

pats från Rådet för finansiell rapportering. Koncernen nybildades novem-

ber 2007. Koncernen har tillämpat IFRS sedan den bildades.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncer-

nen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets 

redovisningsprinciper”. Koncernen har frivilligt valt att tillämpa IFRS i 

enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) 7 kap 33§. 

Styrelsens arbete
Styrelsen består av fem ledamöter. Dess arbete regleras av en årlig fast-

ställd arbetsordning. Under verksamhetsåret 2011 har styrelsen haft 8 

ordinarie samt 9 extra styrelsemöten. Styrelsen har en skriftlig arbets-

ordning samt en instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen 

och verkställande direktören. Styrelsens sammanträden och arbetet i 
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samband därmed följer en föredragningsplan i syfte att säkerställa sty-

relsens behov av information och kontroll av verksamheten och kon-

cernens organisation. 

Bolagsstyrningsrapport
Rabbalshede Krafts bolagsstyrningsrapport presenteras på Bolagets 

hemsida, www.rabbalshedekraft.se. 

I bolagsstyrningsrapporten finns upplysningar om de viktigaste 

inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhantering.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
En stor projektportfölj har byggts upp omfattande närmare 450 vind-

kraftverk, fördelade på ett 50-tal vindparker i goda vindlägen över hela 

Sverige. Målet är att skapa värdetillväxt för Bolagets aktieägare genom 

att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring 

bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015. 

Bygget av Dingle-Skogen Vind, Rabbalshede Krafts femte vindpark, 

påbörjades före årsskiftet. Dingle-Skogen Vind i Munkedals kommun 

blir Bolagets hittills största park och beräknas årligen producera 82 000 

MWh när den är i full drift, vilket sker andra halvan av 2013. En anled-

ning till den utsträckta byggtiden är restriktioner i miljötillståndet på 

grund av häckande fåglar som inte får störas under långa perioder. I 

december tecknades avtal med DNB som säkrar finansieringen av 

Dingle-Skogen Vind samtidigt som två befintliga parker, Brattön och 

Kil, refinansieras. Finansieringsavtalet med DNB kan uppgå till som 

mest 635 Mkr och kommer successivt att nyttjas under år 2012 och 

2013. I mars 2012 tecknades avtal med Enercon om leverans av 14 st 

2,3 MW turbiner för Dingle-Skogen Vind.

För att långsiktigt säkerställa det kapitalbehov som den planerade 

utbyggnaden kräver, har Rabbalshede Kraft sedan verksamhetsåret 

2008/2009 noggrant förberett för en ansökan om notering på NASDAQ 

OMX Stockholm. På grund av det negativa börsklimatet till följd av de 

senaste årens utdragna finanskris har Bolagets noteringsplaner ännu inte 

kunnat förverkligas. När en börsnotering kan ske är fortsatt ovisst.    

Förslag till riktlinjer för ersättning  
till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses den personkrets för vilka bolaget 

ska särredovisa löner och andra ersättningar enligt 5 kap. 20 § första och 

tredje styckena i årsredovisningslagen (1995:554), dvs. styrelseledamöter, 

verkställande direktör och samtliga personer i bolagets ledning. Med 

bolagsledningen avses samma personkrets exklusive styrelseledamöter.

Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valbe-

redningen.

Ersättning till bolagsledningen
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan 

ersättning till bolagsledningen. I syfte att kunna säkerställa att bolaget 

kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsled-

ningen är grundprincipen att bolagsledningen ska erbjuda marknads-

mässiga anställningsvillkor och ersättningar.  

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till bolagsledningen ska 

utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt 

kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under förut-

sättning att den rörliga delen aldrig överstiger 50 % av årslönen. Vidare 

ska bolagsledningen ha rätt till sedvanliga ickemonetära förmåner, 

såsom tjänstebilar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan 

även företagsbostäder och andra förmåner erbjudas i enskilda fall, men 

ska då utgöra en begränsad del av ersättningarna. 

Pension: Bolagsledningen ska erbjudas premiebaserade pensions-

avtal. Premien ska motsvara de premieavsättningar som, vid var tid gäl-

ler, för ITP 1. I det premiebaserade pensionsavtalet kommer pensionen 

att motsvara summan av inbetalda premier och eventuell avkastning, 

utan någon garanterad pensionsnivå. Inom ramen för den premiebase-

rade pensionsplanen finns ingen bestämd tidpunkt för pensionering.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara 

högst ett år, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst 

ett år, om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid 

uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna 

utgå med belopp motsvarande högst 12 månadslöner med avräkning 

för intjänade inkomster från andra arbetsgivare.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade inci-

tamentsprogram riktade till bolagsledningen ska fattas av bolagsstäm-

man.

 Ersättningsutskott: Ett av styrelsen utsett ersättningsutskott ska 

bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställ-

ningsvillkor för bolagsledningen. De närmare principerna för lönesätt-

ning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsut-

skottet fastlagd lönepolicy avseende bolagsledningen. 

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer 

om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse 

sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid 

närmast följande årsstämma.

Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i tkr: 
Överkursfond   292 061 

Balanserat resultat   19 067

Årets resultat  –229

Summa   310 899     

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel  

och fria fonder  disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning     18 838    

Överkursfond           292 061

Summa                      310 899

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till  

efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande boksluts-

kommentarer.
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Koncernens resultaträkning 

tkr Not
2011-01-01– 

2011-12-31 
2010-01-01– 

2010-12-31

Nettoomsättning 2 91 207 47 347

Övriga rörelseintäkter 3 26 490 68 001

Summa intäkter 117 697 115 348

Personalkostnader 4 –11 804 –5 860

Övriga externa kostnader 3, 5 –34 276 –61 011

Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar 6 –38 299 –22 342

Rörelseresultat 33 318 26 135

Finansiella intäkter 7 2 570 256

Finansiella kostnader 8 –30 563 –17 035

Resultat före skatt 5 325 9 356

Skatt 10 –1 430 –2 511

Årets resultat 3 895 6 845

Resultat per aktie

Antal aktier, tusental 22 688 22 205

Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,17 0,31

Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,17 0,31

Rapport över koncernens totalresultat

tkr
2011-01-01– 

2011-12-31 
2010-01-01– 

2010-12-31

Årets resultat 3 895 6 845

Övrigt totalresultat:

Kassaflödessäkringar:

Förändringar av verkligt värde –6 419 –48 935

Upplöst mot resultaträkningen 2 118 8 583

Överfört till anskaffningsvärdet på säkrad post 20 359 2 375

Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar –4 223 9 988

Årets totalresultat 15 730 –21 144
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Koncernens balansräkning 

tkr Not 31 dec 2011 31 dec 2010 

Tillgångar 23,24

Immateriella anläggningstillgångar 11 37 833 39 435

Materiella anläggningstillgångar 12 974 470 767 830

Övriga långfristiga fordringar 13 3 152 15

Summa anläggningstillgångar 1 015 455 807 280

Immateriella omsättningstillgångar 14 6 047 11 509

Kundfordringar 911 11 244

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 17 851 13 781

Övriga fordringar 13 7 544 3 301

Likvida medel 28 91 902 100 189

Summa omsättningstillgångar 124 255 140 024

Summa tillgångar 1 139 710 947 304

Eget kapital 16

Aktiekapital 226 879 222 054

Övrigt tillskjutet kapital 326 179 321 354

Pågående nyemission – 9 650

Reserver –16 355 –28 189

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 14 237 10 340

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 550 940 535 209

Innehavare av icke bestämmande inflytande 8 8

Summa eget kapital 550 948 535 217

Skulder 24

Uppskjutna skatteskulder 10 9 211 3 560

Räntebärande skulder 17 498 578 346 403

Övriga långfristiga skulder 18 29 313 6 190

Summa långfristiga skulder 537 102 356 153

Leverantörsskulder 11 107 5 194

Aktuell skatteskuld 88 88

Räntebärande skulder 17 24 245 19 750

Övriga skulder 18 5 549 21 048

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 10 671 9 854

Summa kortfristiga skulder 51 660 55 934

Summa skulder 588 762 412 087

Summa eget kapital och skulder 1 139 710 947 304

 Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 24.
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Sammandrag avseende förändringar  
i koncernens eget kapital, hänförligt till  
moderbolagets aktieägare

tkr Not Aktiekapital

Övrigt 
 tillskjutet 

 kapital
Pågående 

nyemission Reserver

Balanserade 
vinstmedel inkl 

årets resultat
Summa  

Eget kapital

Ingående eget kapital 2010-01-01 176 000 234 837 130 577 –200 3 472 544 686

Årets resultat – – – – 6 845 6 845

Övrigt totalresultat – – – – –27 989 –27 989

Årets totalresultat – – – – –21 144 –21 144

Summa förmögenhetsförändringar exkl. 
transaktioner med bolagets ägare 176 000 234 837 130 577 –200  –17 672 523 542

Omklassificering 46 054 84 523 –130 577 – – –

Periodens förändring av säkringsreserv – – – –27 989 27 989  –

Nyemission – – 9 650 – – 9 650

Skatt hänförlig till emissionsutgifter – 1 994 – – – 1 994

Inbetalda optionspremier – – – – 23 23

Utgående eget kapital 2010-12-31 222 054 321 354 9 650 –28 189 10 340 535 209

Ingående eget kapital 2011-01-01 222 054 321 354 9 650 –28 189 10 340 535 209

Årets resultat – – – – 3 895 3 895

Övrigt totalresultat – – – – 11 835 11 835

Årets totalresultat – – – – 15 730 15 730

Summa förmögenhetsförändringar exkl. 
transaktioner med bolagets ägare 222 054 321 354 9 650 –28 189 26 070 550 940

Omklassificering 4 825 4 825 –9 650 – – –

Periodens förändring av säkringsreserv – – – 11 835 –11 835 –

Utgående eget kapital 2011-12-31 226 879 326 179 – –16 354 14 235 550 940

Innehavare av icke bestämmande inflytande innehar endast 8 tkr varvid enbart sammandrag avseende förändringar  
i koncernens eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare redovisas.

RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011 / SAMMANDRAG AVSEENDE fÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KApITAL, HÄNfÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE /
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Koncernens kassaflödesanalys 

tkr Not
2011-01-01– 

2011-12-31 
2010-01-01– 

2010-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 5 325 9 356

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 42 653 6 542

Betald inkomstskatt – –24

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 47 978 15 874

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Ökning (–)/Minskning (+) av immateriella tillångar/varulager 5 462 –4 393

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar 5 775 18 504

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder 23 340 –38 093

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 34 577 –23 982

Kassaflöde från den löpande verksamheten 82 555 8 108

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –7 –60

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 921 26 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar inkl förskott –299 847 –322 196

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 51 421 19 985

Kassaflöde från investeringsverksamheten –247 512 –276 271

Finansieringsverksamheten

Nyemission – 9 650

Emissionsutgifter – –3 295

Upptagna lån 204 348 193 124

Amortering av lån –47 678 –8 309

Optionspremier – 23

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 156 670 191 193

Periodens kassaflöde –8 287 –93 186

Likvida medel vid periodens början 100 189 193 375

Likvida medel vid periodens slut 91 902 100 189
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Moderbolagets resultaträkning 

tkr Not
2011-01-01– 

2011-12-31
2010-01-01– 

2010-12-31

Nettoomsättning 2 23 894 23 592

Övriga rörelseintäkter 3 11 986 39 008

Summa intäkter 35 880 62 600

Personalkostnader 4 –14 086 –11 677

Övriga externa kostnader 5 –10 896 –10 537

Avskrivning materiella och immateriella anläggningstillgångar 6 –11 856 –12 067

Rörelseresultat 22 –958 28 319

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 12 218 2 658

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 –11 537 –23 946

Resultat före skatt och bokslutsdispositioner –277 7 031

Bokslutsdispositioner 9 – 1 500

Resultat före skatt –277 8 531

Skatt 10 48 –2 310

Årets resultat –229 6 222

Rapport över moderbolagets totalresultat

tkr
2011-01-01– 

2011-12-31
2010-01-01– 

2010-12-31

Årets resultat –229 6 222

Summa övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat –229 6 222
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Moderbolagets balansräkning 

tkr Not 31 dec 2011 31 dec 2010 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 19 769 665

Materiella anläggningstillgångar 12 274 949 262 537

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 26 294 682 321 692

Fordringar på koncernföretag – 15 087

Andra långfristiga fordringar 13 15 15

Summa anläggningstillgångar 589 415 599 996

Omsättningstillgångar

Immateriella omsättningstillgångar 14 2 071 5 818

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 19 3 306

Fordringar på koncernföretag 65 195 40 359

Övriga fordringar 13 904 302

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 5 221 8 502

Summa kortfristiga fordringar 71 339 52 469

Kassa och bank 28 35 228 31 719

Summa omsättningstillgångar 108 638 90 006

Summa tillgångar 698 053 690 002

fortsättning nästa sida
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tkr Not 31 dec 2011 31 dec 2010

Eget kapital och skulder

Eget kapital 16

Bundet eget kapital

Aktiekapital 226 879 222 054

Pågående nyemission – 4 825

Fritt eget kapital

Överkursfond 292 061 287 237

Pågående nyemission – 4 825

Balanserat resultat 19 067 –6 058

Årets resultat –229 14 859

Summa eget kapital 537 778 527 742

Obeskattade reserver 27 500 2 000

Skulder

Räntebärande skulder 17 130 817 141 109

Uppskjuten skatteskuld 5 067                                                                                         –

Summa långfristiga skulder 135 884 141 109

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 17 9 350 8 350

Leverantörsskulder 1 840 2 319

Skulder till koncernföretag 3 531 390

Skatteskuld aktuell skatt 10 88 88

Övriga skulder 18 4 270 1 517

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 4 812 7 987

Summa kortfristiga skulder 23 891 20 651

Summa eget kapital och skulder 698 053 690 002

Moderbolagets ställda säkerheter  
och ansvarsförbindelser 

tkr Not 31 dec 2011 31 dec 2010

Ställda säkerheter 24 177 311 186 796

Ansvarsförbindelser 24 117 216 117 998
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Förändringar i moderbolagets eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

tkr Aktiekapital
Pågående 

nyemission Överkursfond
Balanserat  

resultat Årets resultat Totalt eget kapital

Ingående eget kapital 2010-01-01 176 000 43 526 287 770 2 426 155 509 877

Omklassificering 46 054 –43 526 –2 528 – – –

Vinstdisposition – – – 155 –155 –

Årets resultat – – – – 6 222 6 222

Nyemission – 4 825 4 825 – – 9 650

Skatt hänförlig till emissionsutgifter – – 1 994 – – 1 994

Utgående eget kapital 2010-12-31 222 054 4 825 292 061 2 581 6 222 527 742

Ingående eget kapital 2011-01-01 222 054 4 825 292 061 2 581 6 222 527 742

Omklassificering 4 825 –4 825 – – – –

Vinstdisposition – – – 6 222 –6 222 –

Årets resultat – – – – –229 –229

Fusionsdifferens – – – 10 265 10 265

Utgående eget kapital 2011-12-31 226 879 – 292 061 19 068 –229 537 778
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Moderbolagets kassaflödesanalys 

tkr Not
2011-01-01– 

2011-12-31
2010-01-01– 

2010-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt och bokslutsdispositioner –277 18 751

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   14 671 13 851

Betald inkomstskatt – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 14 394 32 602

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Ökning (–)/Minskning (+) av immateriella tillångar/varulager 3 747 –590

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –11 613 –8 260

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder –1 626 –29 152

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital –9 492 –38 002

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 902 –5 400

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –7 –73

Förvärv av materiella anläggningstillgångar inkl förskott –17 764 –22 154

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 447 26 531

Förvärv av finansiella tillgångar –8 040 –292

Försäljning av finansiella tillgångar 50 –

Förändring av finansiella tillgångar –3 933 –

Nyemission/lämnade aktieägartillskott –10 000 –150 600

Kassaflöde från investeringsverksamheten –30 247 –146 588

Finansieringsverksamheten

Nyemission – 9 650

Emissionsutgifter – –3 295

Upptagna lån – 6 430

Amortering av lån –9 350 –8 309

Långfristiga fordringar – 16 229

Utdelning 37 000 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 27 650 20 705

Årets kassaflöde 2 305 –131 283

Likvida medel övertagna vid fusion 1 204 –

Likvida medel vid periodens början 31 719 163 002

Likvida medel vid periodens slut 35 228 31 719
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Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 

Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accoun-

ting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International 

Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sådana de anta-

gits av EU. Vidare har RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för kon-

cerner tillämpats från Rådet för finansiell rapportering. Koncernen 

nybildades november 2007. Koncernen har tillämpat IFRS sedan den 

nybildades.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncer-

nen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets 

redovisningsprinciper”. 

Koncernen har frivilligt valt att tillämpa IFRS i enlighet med årsredovis-

ningslagen (1995:1554) 7 kap 33§. Årsredovisningen och koncernredovis-

ningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 2012-04-11. Koncer-

nens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och 

balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 2012-05-03.

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av koncernens 
finansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, 

förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt 

värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde 

består av derivatinstrument. 

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör 

rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär 

att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 

belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att 

företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör 

antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna 

och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostna-

der. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedöm-

ningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet och revi-

deras om så behöver göras. Ändringar av uppskattningar redovisas i 

den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna 

period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om 

ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 

Noter till de finansiella  
rapporterna

Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent 

på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rappor-

ter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare konsekvent tillämpats 

av koncernens företag, vad avser intresseföretag vid behov genom 

anpassning till koncernens principer.

Klassificering m m
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av 

belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv måna-

der räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller 

betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Segmentrapportering
Ett rörelsesegment är en redovisningsmässigt identifierbar del av kon-

cernen som antingen tillhandahåller varor eller tjänster eller varor eller 

tjänster inom en viss ekonomisk omgivning, som är utsatta för risker 

och möjligheter som skiljer sig från andra segment. Eftersom koncer-

nens verksamhet för närvarande består i att producera el på en begrän-

sad geografisk marknad bedöms koncernen som helhet utgöra ett 

rörelsesegment. Därmed presenteras ingen segmentsinformation 

eftersom det sammanfaller med koncernen som helhet. 

Konsolideringsprinciper
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka Rabbalshede Kraft AB har ett bestäm-

mande inflytande. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt 

en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i 

syfte att erhålla ekonomiska fördelar. För att bedöma om ett bestäm-

mande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier 

som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. 

Förvärv av dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Förvär-

vet betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvär-

var ett dotterföretags tillgångar och övertar dess skulder och eventual-

förpliktelser. I anslutning till förvärvet upprättas en förvärvsanalys där 

anskaffningsvärdet fastställs för dels andelarna eller rörelsen och dels 

det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara till-

gångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Anskaffnings-

värdet utgörs av summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för 

erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och för emitte-

rade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de 

förvärvade nettotillgångarna. Vid rörelseförvärv där anskaffningskost-

Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper
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naden överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och över-

tagna skulder samt eventualförpliktelser som redovisas separat, redovi-

sas differensen som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas 

denna direkt i resultaträkningen. 

Dotterföretags finansiella rapporter inkluderas i koncernredovis-

ningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestäm-

mande inflytandet upphör.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och ore-

aliserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna 

transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprät-

tandet av koncernredovisningen. Orealiserade vinster som uppkommer 

från transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning de 

motsvarar koncernens ägarandel. Orealiserade förluster elimineras på 

samma sätt som orealiserade vinster, men enbart i den utsträckning 

det inte finns något nedskrivningsbehov.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner uttryckta i utländsk valuta omräknas till den funktionella 

valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funk-

tionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen 

bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk 

valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som 

föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid 

omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Ickemonetära tillgångar 

och skulder som redovisas till sina historiska anskaffningsvärden 

omräknas till valutakursen som förelåg vid transaktionstillfället. I de fall 

säkringsredovisning tillämpas hänvisas till avsnittet derivat och säk-

ringsredovisning.  

Intäkter
Intäkter redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner 

överförts till köparen. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de 

ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. Intäkterna 

redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits, eller förväntas 

komma att erhållas, med avdrag för lämnade rabatter.

Försäljningsintäkten omfattar primärt försäljning av producerad el 

samt försäljning av elcertifikat. Övriga rörelseintäkter består främst av 

ersättning vid försäljning av vindkraftsprojekt och vidarefakturerade 

byggkostnader. 

Intäkter avseende försäljning av producerad el redovisas i den 

period leverans skett. 

Intäkter avseende upparbetade elcertifikat redovisas i den period 

leverans av certifikatsgrundande el har skett. Elcertifikaten redovisas i 

balansräkningen som immateriell tillgång när de finns registrerade på 

energimyndighetens konto och som upplupen intäkt så länge de är 

upparbetade men ännu ej registrerade.

Leasing
Leasade tillgångar
Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som finan-

siell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekono-

miska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt 

väsentligt är överförda till leasetagaren, om så inte är fallet är det fråga 

om operationell leasing. 

Tillgångar med finansiella leasingavtal redovisas som tillgång i kon-

cernens balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter 

redovisas som lång- respektive kortfristig skuld. De leasade tillgångarna 

avskrivs linjärt över den kortare av leasingperioden eller nyttjandeperi-

oden medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering 

av skulderna.

Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultat-

räkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband 

med tecknandet av ett avtal redovisas i resultaträkningen som en 

minskning av leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid. Vari-

abla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. 

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter samt valutakursvinster.

Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt effektivrän-

temetoden. Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla utdel-

ning fastställts. Resultatet från avyttring av ett finansiellt instrument 

redovisas då de risker och fördelar som är förknippade med ägandet av 

instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre har kon-

troll över instrumentet. 

Finansiella kostnader består främst av räntekostnader på lån och 

övriga finansiella kostnader. Lånekostnader redovisas i resultatet med 

tillämpning av effektivräntemetoden utom till den del de ingår i en till-

gångs anskaffningsvärde. 

Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas brutto. 

Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade fram-

tida in- och utbetalningarna under ett finansiellt instruments förvän-

tade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade net-

tovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits 

av avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader 

och alla andra över- och underkurser. 

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst-

skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transak-

tion redovisas direkt mot eget kapital eller som Övrigt totalresultat var-

vid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital eller Övrigt 

totalresultat.

Aktuell skatt utgör skatt som ska betalas eller erhållas avseende 

aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i 

praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även juste-

ring av tidigare perioders aktuella skatt.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 

utgångspunkt tagen i de temporära skillnader som föreligger mellan 

tillgångars och skulders redovisade och skattemässiga värden. Tempo-

rära skillnader beaktas inte för skillnad som uppkommit vid första redo-
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visningen av goodwill och inte heller vid första redovisningen av till-

gångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för 

transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat. 

Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i 

dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom över-

skådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur 

underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reg-

lerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser 

och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per 

balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skill-

nader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sanno-

likt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skatte-

fordringar justeras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan 

utnyttjas.

Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdel-

ning redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas 

som en skuld. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på 

tillgångssidan likvida medel, låne- och kundfordringar samt derivat 

med ett positivt verkligt värde. På skuldsidan återfinns leverantörs- och 

låneskulder samt derivat med ett negativt verkligt värde. 

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen 

när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kund-

fordringar redovisas i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld 

redovisas när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet före-

ligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskul-

der redovisas när faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna 

i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. 

Detsamma gäller för en del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld 

tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på 

annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas 

med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en 

legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att nettoreg-

lera eller att realisera tillgången och reglera skulden samtidigt.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsda-

gen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller 

avyttra tillgången.

Klassificering och värdering
Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivat som 

identifierats som kassaflödessäkringar och uppfyller kraven för säk-

ringsredovisning redovisas i Övrigt totalresultat. Den vinst eller förlust 

som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas omedelbart i resul-

taträkningen som en finansiell kostnad eller intäkt.

Ackumulerade belopp i Övrigt totalresultat återförs, i vissa fall,  till 

resultaträkningen under de perioder då den säkrade posten påverkar 

resultatet, antingen under Nettoomsättning (när en säkrad prognosti-

serad försäljning inträffar) eller som Finansiell kostnad (när en säkrad 

prognostiserad räntebetalning inträffar). Om resultatet av en säkrad 

prognostiserad transaktion redovisas som en ickefinansiell tillgång  

(t.ex. anläggningstillgångar) överförs uppskjuten vinst eller förlust som 

tidigare redovisats under Övrigt totalresultat till värderingen av kostna-

den för tillgången. När en prognostiserad transaktion inte längre för-

väntas ske överförs den ackumulerade vinsten eller förlusten som redo-

visats i Övrigt totalresultat omedelbart till resultaträkningen som en 

finansiell intäkt eller kostnad.

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga 

tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfris-

tiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten 

understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk 

för värdefluktuationer.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt  
värde via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar som 

innehas för handel och andra finansiella tillgångar som företaget initialt 

valt att placera i denna kategori (enligt den s.k. Fair Value Option). 

Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt 

värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen i den 

period de uppstår. I den första undergruppen ingår bland annat derivat 

med positivt verkligt värde. Baserat på syftet med kontraktet redovisas 

värdeförändringar antingen i rörelseresultatet eller som finansiell intäkt. 

I balansräkningen redovisas derivaten som övriga kortfristiga fordringar 

respektive övriga långfristiga fordringar beroende på kontraktets löptid. 

I den utsträckning ett derivat utgör part i ett effektivt säkringssamband 

kan värdeförändringen, i de fall det rör sig om en kassaflödessäkring 

redovisas i Övrigt totalresultat. 

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är 

derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte 

är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet 

anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den 

effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kundfordran 

redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för 

osäkra fordringar. 

Finansiella skulder värderade till verkligt  
värde via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper, finansiella skulder som 

innehas för handel och andra finansiella skulder som företaget valt att 

placera i denna kategori (den s.k. Fair Value Option), se beskrivning 

ovan under ”Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resul-

taträkningen”. I den första kategorin ingår koncernens derivat med 

negativt verkligt värde. Förändringar i verkligt värde redovisas i resultat-

räkningen i den period de uppstår. Baserat på syftet med kontraktet 

redovisas värdeförändringar antingen i rörelseresultatet eller som finan-

siell kostnad. I balansräkningen redovisas derivaten som övriga kortfris-

tiga skulder respektive övriga långfristiga skulder beroende på kontrak-

tets löptid.  

I den utsträckning ett derivat utgör part i ett effektivt säkringssam-

band kan värdeförändringen, i de fall det rör sig om en kassaflödessäk-

ring redovisas i Övrigt totalresultat.
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Andra finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i 

denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva 

bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av 

nedskrivning. Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden 

som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att åter-

vinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning 

av det verkliga värdet för en investering i en finansiell placering klassifi-

cerad som en finansiell tillgång som kan säljas. 

Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kategorierna låneford-

ringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffnings-

värde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade 

med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första 

gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning 

redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Derivat och säkringsredovisning
Koncernens derivatinstrument har anskaffats för att ekonomiskt säkra 

de risker för ränteexponering samt försäljningspris- och valutarisker 

som koncernen är utsatt för. Derivat redovisas initialt till verkligt värde 

innebärande att transaktionskostnader belastar årets resultat. Efter ini-

tial redovisning värderas derivatinstrument till sina verkliga värden och 

värdeförändringar redovisas på sätt som beskrivs nedan. I balansräk-

ningen redovisas de som kortfristiga fordringar respektive skulder eller 

som långfristiga fordringar respektive skulder beroende på kontraktets 

löptid.

För att uppfylla kraven på säkringsredovisning enligt IAS 39 krävs 

att det finns en dokumenterad koppling till den säkrade posten. Vidare 

krävs att säkringen effektivt skyddar den säkrade posten, att säkrings-

dokumentation upprättats och att effektiviteten kan mätas. Vinster och 

förluster avseende säkringar redovisas i resultaträkningen vid samma 

tidpunkt som vinster och förluster redovisas för de poster som säkras.  

Derivat används för säkring av ränterisk, säkring av framtida kassa-

flöden vid försäljning av el (där derivaten kontantregleras) samt för säk-

ring av inköp av vindkraftverk i utländsk valuta. För säkring framtida 

ränteflöden avseende lån upptagna till rörlig ränta används ränteswa-

par. Ränteswaparna värderas till verkligt värde i balansräkningen. I 

resultaträkningen redovisas räntekupongdelen löpande som räntekost-

nad. Annan värdeförändring på ränteswapen redovisas som övrigt 

totalresultat tills dess att den säkrade posten påverkar resultaträk-

ningen och så länge som kriterierna för säkringsredovisning är upp-

fyllda och säkringen bedöms effektiv. Den vinst eller förlust som hänför 

sig till en eventuell ineffektiv del redovisas i resultaträkningen. För de 

derivat, elterminer, som används för säkring av framtida elförsäljning 

tillämpas kassaflödessäkring. Samtliga elterminer kontantregleras. 

Detta innebär att de redovisas som finansiella derivat i enlighet med 

IAS 39. Terminerna redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Värde-

förändringarna redovisas i övrigt totalresultatet till dess att det säkrade 

flödet påverkar det redovisade resultatet varvid säkringsinstrumentets 

ackumulerade värdeförändringar (som redovisats i övrigt totalresultat) 

överförs till resultaträkningen för att matcha effekterna från den säk-

rade transaktionen. Detta sker så länge som kriterierna för säkringsre-

dovisning är uppfyllda och säkringen bedöms effektiv. Den vinst eller 

förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas i resultaträk-

ningen. De valutaterminer som används för säkring av framtida kassa-

flöden avseende prognostiserade inköp av vindkraftverk i utländsk 

valuta redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändring-

arna redovisas i övrigt totalresultat tills dess att det säkrade flödet träf-

far resultaträkningen, varvid säkringsinstrumentets ackumulerade vär-

deförändringar överförs till materiella anläggningstillgångar. Detta sker 

så länge som kriterierna för säkringsredovisning är uppfyllda och säk-

ringen bedöms effektiv. Den vinst eller förlust som hänför sig till inef-

fektiva delar av pågående säkringar, där säkringsredovisning tillämpas, 

redovisas i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffnings-

värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ned-

skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader 

direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för 

att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Vid beräkning av 

respektive tillgångs avskrivningsbara värde tas hänsyn till tillgångars 

eventuella restvärden. Bedömda restvärden samt tillämpade nyttjande-

perioder ses löpande över och i den mån det är nödvändigt justeras 

redovisningen. 

I de fall materiella anläggningstillgångar består av komponenter 

som är väsentliga i relationen till hela tillgångens värde behandlas 

dessa separat. Respektive komponent redovisas och skrivs av i enlighet 

med enskilda avskrivningsplaner.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort 

ur balansräkningen när tillgången utrangeras eller avyttras eller när 

inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrang-

ering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid 

avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan 

försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för 

direkta försäljningskostnader. Realisationsvinst redovisas som övrig 

rörelseintäkt och realisationsförlust redovisas som övrig rörelsekostnad.

Leasade tillgångar
Finansiella leasingavtal, där koncernen i allt väsentligt övertar alla risker 

och fördelar knutna till ägarskapet av det leasade föremålet redovisas i 

balansräkningen till den leasade egendomens verkliga värde eller, om 

värdet är lägre, till nuvärdet av minimileasingbetalningarna. Leasingbe-

talningar fördelas mellan finansieringskostnader och amortering av 

hyresskulden. Redovisade finansiellt leasade tillgångar skrivs av över 

den förväntade nyttjandeperioden. Leasingavtal där leasegivaren i 

huvudsak behåller alla risker och fördelar med äganderätten klassifice-

ras som operationella. Leasingavgifter kostnadsförs linjärt i resultaträk-

ningen under leasingperioden. I koncernen finns både operationella 

och finansiella leasingavtal. 
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Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är 

sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med 

tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter 

redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

En tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet om utgiften avser 

utbyten av identifierade komponenter eller delar därav. Även i de fall 

ny komponent tillskapats aktiveras utgiften. Eventuella oavskrivna 

redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponen-

ter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer 

kostnadsförs löpande.

Lånekostnader
Lånekostnader som är direkt hänförbara till inköp, konstruktion eller 

produktion av en tillgång och som tar betydande tid i anspråk att fär-

digställa för avsedd användning eller försäljning inkluderas i tillgångens 

anskaffningsvärde. Aktivering av lånekostnader sker under förutsätt-

ningen att det är troligt att de kommer att leda till framtida ekono-

miska fördelar och kostnaderna kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, 

pågående projektering skrivs inte av. Koncernen tillämpar kompo-

nentavskrivning vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjan-

deperiod ligger till grund för avskrivningen. Dock bedöms nyttjande-

perioden för samtliga komponenter i vindkraftverk, fundament och 

elanläggningar att sammanfalla varför någon ytterligare uppdelning ej 

skett. 

De tillämpade nyttjandeperioderna är;

– Byggnader och markanläggningar 20–25 år

– Vindkraftverk, fundament och elanläggningar 20 år

– Inventarier, verktyg och installationer 3–5 år

Immateriella tillgångar
Arrendeavtal
Immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen utgörs av arrende-

avtal och dessa redovisas till sina respektive anskaffningsvärden minus 

ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar består av förvärvade dataprogram och 

erhållna elcertifikat. I syfte att främja användningen av förnybara ener-

gikällor för elproduktion finns certifikatsystem. Anläggningar som 

berörs av dessa system erhåller gratis certifikat i takt med att certifikat-

berättigad el produceras. Erhållna elcertifikat finns registrerade på 

konto hos Energimyndigheten. Dessa certifikat redovisas till verkligt 

värde när elcertifikatberättigad el har producerats. 

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella till-

gångars beräknade nyttjandeperioder. Nyttjandeperioderna omprövas 

minst årligen. Immateriella tillgångar skrivs av från och med att en 

vindpark driftsätts. 

De tillämpade nyttjandeperioderna är:

– Arrendeavtal 20 år

– Dataprogram 5 år

Lager
I den mån som något lager förekommer redovisas detta i enlighet med 

lägsta värdets princip och först in, först utmetoden (FIFU). 

Nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar samt 
andelar i intresseföretag 
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens åter-

vinningsvärde (se nedan). Om det inte går att fastställa väsentligen 

oberoende kassaflöden till en enskild tillgång, och dess verkliga värde 

minus försäljningskostnader inte kan användas, ska tillgångarna vid 

prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det 

går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad 

kassagenererande enhet.

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande 

enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskriv-

ning redovisas som kostnad i resultaträkningen. Nedskrivning av till-

gångar hänförliga till en kassagenererande enhet fördelas i första hand 

till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga till-

gångar som ingår i enheten.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försälj-

ningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet 

diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som 

beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika 

tillgången.

Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning av tillgångar reverseras om det både finns indikation 

på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en 

förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av åter-

vinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som till-

gångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovi-

sade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så 

är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. 

Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas 

till upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av åter-

vinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat 

efter det att nedskrivningen gjordes. Gjorda nedskrivningar av goodwill 

återförs under inga omständigheter. I de fall som finansiella tillgångar 

tillgängliga för försäljning har skrivits ned kan dessa inte heller återföras.
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Aktiekapital
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt 

utdelningen. 

Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företa-

gets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att 

betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de 

avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag 

och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den 

anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än 

förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kom-

mer att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). Före-

tagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovi-

sas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att 

de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. I koncernen 

finns enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. 

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal 

redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk 

möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta 

en anställning före den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas 

som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en 

kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras 

och antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlit-

ligt kan uppskattas. 

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och 

redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.

En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstan-

dels- och bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller 

informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster 

erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig 

legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, 

och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att 

krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av 

beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsent-

lig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade fram-

tida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella 

marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, 

de risker som är förknippade med skulden.

Avtal finns om återställande av mark efter att arrendetiden utgått och 

vindkraftanläggningar upphört med produktion. Avtalet innebär en 

skyldighet att montera ned och bortforsla samtliga anläggningar, 

byggnader och ledningar. I dessa fall finns försäkring som täcker samt-

liga dessa åtaganden och därmed har ingen avsättning för detta gjorts.  

Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som 

härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av 

en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande 

som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är 

troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas (se ovan). 

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovis-

ningslagen (1995:1554) och Rekommendation från Rådet för finansiell 

rapportering RFR 2 Redovisning för juridisk person. Även akutgruppsu-

talanden utgivna av Rådet för finansiell rapportering tillämpas. RFR 2 

innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska perso-

nen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt 

detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen 

och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 

Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som 

ska göras. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbola-

get har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i 

moderbolagets finansiella rapporter.

Dotterföretag och intresseföretag 
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget 

enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna 

utdelningar.

Finansiella instrument
Reglerna om finansiella instrument i IAS 39 tillämpas inte i moderbola-

get som juridisk person. 

I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar i enlighet 

med anskaffningsvärdeprincipen vilket innebär att de värderas till 

anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella 

omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Säkringsredovis-

ning tillämpas inte i moderbolaget. 

Anteciperade utdelningar
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföre-

taget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moder-

företaget har fattat beslut om utdelningens storlek innan moderföreta-

get publicerat sina finansiella rapporter. 
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Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten 

skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reser-

ver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Aktieägartillskott och koncernbidrag för juridiska personer
I moderbolaget redovisas erhållna koncernbidrag i resultaträkningen 

som en finansiell intäkt och lämnade koncernbidrag som en finansiell 

kostnad. Aktieägartillskott redovisas i eget kapital hos mottagaren och 

aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej 

erfordras.

Ändrade redovisningsprinciper 
International Financial Reporting Standards
Från och med den 1 januari 2011 tillämpar koncernen följande nyheter 

eller tillägg i IFRS:

• Förbättringar av IFRS 2010 (beslutade av IASB i maj 2010).

•  IFRIC 14 (ändring), ”Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, 

lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan” (26 november 

2009).

•  IFRIC 19, ”Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstru-

ment” (26 november 2009).

•  IAS 24 (omarbetad 2009), ”Upplysningar om närstående” (4 november 

2009).

•   IAS 32 (ändring), ”Klassificering av teckningsrätter” (8 oktober 2009).

Ingen av de nya eller ändrade standarderna och tolkningarna har haft 

någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella resultat och ställ-

ning.

Förändringar i svenska regelverk:
Årsredovisningslag
Upplysningskravet för bland annat fastigheters taxeringsvärde, sjuk-

frånvaro har försvunnit från och med 2011.

UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott
Rådet för finansiell rapportering har dragit tillbaka UFR 2 som tidigare 

behandlade redovisning av dels koncernbidrag, dels aktieägartillskott. 

Förändringen trädde i kraft 1 januari 2011. Det medför ändrad redovis-

ningsprincip för moderbolaget avseende lämnade och erhållna kon-

cernbidrag. Tidigare redovisades dessa poster netto efter avdrag för 

skatt direkt i eget kapital, medan erhållna koncernbidrag nu redovisas i 

resultaträkningen som finansiell intäkt och lämnade koncernbidrag i 

Rabbalshede Kraft ABs fall som en finansiell kostnad. Tidigare år har 

omräknats i moderbolaget med hänsyn till detta. 

Nya standarder och tolkningar som ännu inte antagits 
Flera nya standarder, tillägg till standarder och tolkningar har ännu inte 

trätt i kraft för det räkenskapsår som slutade 31 december 2011 och har 

därför inte beaktats vid upprättandet av koncernredovisningen:

Nedan följer en lista med standarder/tolkningar som har utfärdats och 

som gäller för perioder från och med den 1 januari 2012.

• Tillägg till IAS 12, ”Inkomst skatter” gällande uppskjuten skatt 

• Tillägg till IFRS 7,”Finansiella instrument: upplysningar” 

•  Tillägg till IAS 1,”’Utformning av finansiella rapporter” gällande rapport 

över koncernens totalresultat

• Tillägg till IAS 19,”Ersättningar till anställda” 

• IFRS 1, ”Första gången IFRS tillämpas”

•  IFRS 9, ”Financial instruments” IFRS 9 är det första steget i processen 

att ersätta IAS 39. 

• IFRS 10, ”Consolidated financial statements” 

• IFRS 11, ”Joint arrangements” 

•  IFRS 12, “Disclosures of interests in other IFRS 13, Fair value measure-

ment” 

•  IAS 27 (reviderad 2011), ”Koncernredovisning och separata finansiella 

rapporter” 

• IAS 28 (revised 2011), ”Innehav i intresseföretag” 

Ändringarna ska tillämpas från 1 januari 2013 och förväntas inte få 

någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella resultat och ställ-

ning.
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Not 2 Nettoomsättning

Koncernen Moderbolaget

tkr 2011 2010 2011 2010

Intäkter per väsentligt intäktsslag

Försäljning el 61 267 30 720 16 216 15 911

Intäkt elcertifikat 29 640 16 146 7 523 7 199

Övrigt 300 481 155 482

Summa 91 207 47 347 23 894 23 592

Koncernens försäljning av el uppgick under 2011 till 149 203 MWh (65 653).

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderbolaget

tkr 2011 2010 2011 2010

Försäljning av vindkraftsprojekt 12 644 18 154 – 26 000

Vidarefakturerade byggkostnader 12 166 49 576 – –

Övriga intäkter från koncernföretag – – 11 850 12 719

Övrigt 1 680 271 136 289

Summa 26 490 68 001 11 986 39 008

Vidarefakturerade byggkostnader 12 166 tkr (49 576)  ingår som kostnad bland övriga externa kostnader.

Not 4 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Medelantalet anställda

2011
Andel  

kvinnor/män, % 2010
Andel  

kvinnor/män, %

Moderbolaget 23 40/60 21 43/57

Dotterföretag – – – –

Koncernen totalt 23 40/60 21 43/57

Könsfördelning i företagsledningen
2011  

 Andel kvinnor/män, %
2010 

Andel kvinnor,/män %

Moderbolaget

Styrelsen 20/80 14/86

Övriga ledande befattningshavare 33/67 32/68

Koncernen totalt

Styrelsen 20/80 14/86

Övriga ledande befattningshavare 33/67 32/68
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Forts. not 4  Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse/ ledande befattningshavare  
och övriga anställda samt sociala kostnader

2011 2010

tkr

Styrelse/ 
ledande 

befattnings - 
havare 

(11 personer) 
Övriga 

anställda Summa

Styrelse/ 
ledande 

befattnings-
havare  

(13 personer) 
Övriga 

anställda Summa

Moderbolaget

Sverige 5 603 6 980 12 583 5 551 5 509 11 060

(varav tantiem o.d.) – – – – – –

Sociala kostnader 2 969 2 964 5 933 2 734 2 060 4 794

varav pensionskostnader 973 561 1534 784 333 1 117

Koncernen totalt 5 603 6 980 12 583 5 551 5 509 11 060

(varav tantiem o.d.) – – – – – –

Pensionskostnader 973 561 1 534 784 333 1 117

Samtliga anställda finns i moderbolaget varmed moderbolagets och koncernens lönekostnader är desamma.

Ledande befattningshavares ersättningar
Till ledande befattningshavare utgår fast månadslön. Samtliga pensionsplaner i koncernen är avgiftsbestämda. För ledande befattningshavare,  

förutom styrelsen inbetalas premiebaserade pensionsavtal. Premien ska motsvara de premie-avsättningar som, vid var tid gäller, för ITP 1.

Ersättningar och övriga förmåner, moderbolaget, 2011

tkr
Grundlön/  

Styrelsearvode
Övriga ersättningar 

och förmåner Pensionskostnad Summa

Karl-Erling Trogen, Styrelsens Ordförande 180 – – 180

Karin Kronstam, Ledamot 130 – – 130

Reine Rosén, Ledamot 90 – – 90

Fredrik Bergh Thorén, Ledamot 110 – – 110

Anders Strålman, Ledamot – – – –

Thomas Linnard, Verkställande direktör 1 463 87 364 1 914

Andra ledande befattningshavare (6 personer) 3 629 128 609 4 366

Summa 5 602 215 973 6 790

Vid årsstämman den 27 april 2011 valdes Anders Strålman in som ny styrelseledamot. 
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Ersättningar och övriga förmåner, moderbolaget, 2010

tkr
Grundlön/  

styrelsearvode
Övriga ersättningar 

och förmåner Pensionskostnad Summa

Torgny Bergh, Styrelsens Ordförande 271 – – 271

Karin Kronstam, Ledamot 130 – – 130

Anders Kullendorff, Ledamot 75 – – 75

Reine Rosén, Ledamot 90 – – 90

Fredrik Bergh Thorén, Ledamot 110 – – 110

Karl–Erling Trogen, Ledamot 90 – – 90

Håkan Hellström, Ledamot 110 – – 110

Thomas Linnard, Verkställande direktör 1 123 102 218 1 443

Andra ledande befattningshavare (6 personer) 3 552 59 567 4 178

Summa 5 551 161 785 6 497

Uppsägning och avgångsvederlag 
Mellan Bolaget och VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 

månader. VD har vid uppsägning från Bolagets sida rätt till ersättning 

som maximalt kan motsvara 12 månadslöner.

Teckningsoptioner
Program II
Rabbalshede Kraft beslutade på bolagsstämman den 21 oktober 2008 

att utge teckningsoptioner till personer av stort värde för Rabbalshede 

Kraft framtida utveckling. Emission av teckningsoptioner med åtföl-

jande teckning av nya aktier har skett i januari 2009. Detta innebär att 

verkställande direktör, vissa anställda samt en konsult inom Rabbalshe-

dekoncernen har förvärvat teckningsoptioner till verkligt värde. Totalt 

har 3 stycken ledande befattningshavare, 7 övriga anställda samt en 

konsult förvärvat  1 050 000 teckningsoptioner till verkligt värde. Verk-

ställande direktören innehar 500 000 teckningsoptioner samt övriga 

anställda och konsult innehar mellan 50 000 och 100 000 tecknings-

optioner vardera. 

Rabbalshede Kraft har valt Black & Scholes modell som optionsvärde-

ringsmodell till teckningsoptionerna. Det per januari 2009 bedömda 

verkliga värdet som erlagts uppgick till 52 öre per teckningsoption 

medförande att 416 000 kronor under januari 2009 har inbetalts till 

Rabbals hede värdepapper AB. Det per februari 2010 bedömda verkliga 

värdet som erlagts uppgick till 9 öre per teckningsoption medförande 

att 22 500 kronor under mars 2010 har inbetalts till Rabbalshede värde-

papper AB. Då transaktionen skett till verkligt värde uppstår ingen kost-

nad att redovisa enligt IFRS 2. Teckningskursen för aktierna uppgår till 

45 kr per aktie (efter omvänd split) och teckningstiden för aktier med 

stöd av betalda teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 juli 

2011 till och med 31 december 2011. Per den 31 december 2011 

påkallades ingen teckning av aktier.   
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Koncernen Moderbolaget

tkr 2011 2010 2011 2010

Kostnader för avgiftsbestämda planer 1 533 1 117 1 533 1 117

Avgiftsbestämda pensionsplaner
I koncernen finns enbart avgiftsbestämda pensionsplaner för anställda som helt bekostas av företagen.  

Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respektive plan.

Forts. not 4  Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar
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Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncernen Moderbolaget

tkr 2011 2010 2011 2010

Ernst & Young

Revisionsuppdrag 600 540 463 421

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 407 1 689 407 1 689

Skatterådgivning 117 417 116 417

Övriga tjänster – 51 – 51

Summa 1 124 2 697 986 2 578

Not 6 Avskrivning materiella och immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

tkr 2011 2010 2011 2010

Immateriella anläggningstillgångar:

Arrendeavtal 642 2 284 – –

Dataprogram 331 – 331 –

Materiella anläggningstillgångar:

Vindkraftverk, fundament och elanläggningar 36 639 17 860 9 299 9 299

Byggnader och Mark 779 778 779 778

Inventarier verktyg och installationer 4 262 3 611 4 262 3 611

Nedlagda projekt – 784 – 784

Aktiverade avskrivningar –4 354 –2 975 –2 815 –2 405

Summa 38 299 22 342 11 856 12 067

Not 7 Finansiella intäkter

tkr 2011 2010

Koncernen

Ränteintäkter 1 487 256

Valutakursvinster 1 083 –

Finansiella intäkter 2 570 256

Moderbolaget

Ränteintäkter, koncernföretag 965 2 523

Ränteintäkter 474 135

Erhållna koncernbidrag, dotterbolag 10 676

Valutakursvinst 103 –

Finansiella intäkter 12 218 2 658
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Not 8 Finansiella kostnader

tkr 2011 2010

Koncernen

Räntekostnader 26 672 11 774

Övriga finansiella kostnader 432 1 530

Resultatförda kapitalanskaffningskostnader 3 425 1 648

Börsnoteringskostnader – 2 083

Valutakursförluster 34 –

Finansiella kostnader 30 563 17 035

Moderbolaget

Räntekostnader 8 055 6 935

Övriga finansiella kostnader 57 1 560

Lämnade koncernbidrag, dotterbolag – 11 720

Resultatförda kapitalanskaffningskostnader 3 425 1 648

Börsnoteringskostnader – 2 083

Finansiella kostnader 11 537 23 946

Not 9 Bokslutsdispositioner

tkr 2011 2010

Moderbolaget

Skillnaden mellan redovisad avskrivning och avskrivning enligt plan:

Driftsatta vindparker – 1 500

Summa – 1 500
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Not 10 Skatter

Redovisat i resultaträkningen Koncernen Moderbolaget

tkr 2011 2010 2011 2010

Aktuell skattekostnad (–)/skatteintäkt(+) – –112 – –88

Uppskjuten skatteintäkt (+) 48 – 48 –

Uppskjuten skattekostnad (–) –2 324 – – –

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 1 081 –2 344 – –1 995

Uppskjuten skatt avseende bokslutsdispositioner –235 172 – –

Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt avseende förändring underskottsavdrag – –227 – –227

Summa skatter –1 430 –2 511 48 –2 310

Avstämning av effektiv skatt Koncernen Moderbolaget

tkr 2011 2010 2011 2010

Resultat före skatt 5 325 9 356 –277 8 531

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget (26,3%) 1 400 2 461 –73 2 244

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 28 68 24 54

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter –1 –23 –1 –

Övrigt 2 5 2 12

Redovisad effektiv skatt 1 430 2 511 –48 2 310

Redovisat i balansräkningen
Redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder
Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande: 

2011 2010

Koncernen
Uppskjuten 

skattefordran
Uppskjuten 
skatteskuld Nettobalans

Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten 
skatteskuld Nettobalanstkr

Immateriella tillgångar 9 817 – 10 197 –

Valutaderivat – – – 1 713

Elderivat 1 873 – – 2 925

Räntederivat – 7 709 – 1 781

Aktiverad valutakursvinst 3 743 – – 1 999

Obeskattade reserver 3 384 – 3 150 –

Aktiverad koncernränta – 148 – 154

Internvinst – 1 215 – 1 215

Outnyttjat underskottsavdrag – 534 – –

Skattefordringar/-skulder 18 817 9 606 9 211 13 347 9 787 3 560

2011 2010

Moderbolaget
Uppskjuten 

skattefordran
Uppskjuten 
skatteskuld Nettobalans

Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten 
skatteskuld Nettobalanstkr

Immateriella tillgångar – 5 067 – – –

Skattefordringar/-skulder – 5 067 5 067 – – –
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Koncernen Arrendeavtal/dataprogram

tkr 2011 2010

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 44 587 53 733

Nyanskaffningar 7 73

Försäljningar/utrangeringar –921 –9 219

Utgående balans 43 673 44 587

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans –5 152 –4 078

Årets avskrivning –812 –2 447

Försäljningar/utrangeringar 124 1 373

Utgående balans –5 840 –5 152

Redovisat värde 37 833 39 435

Moderbolaget Arrendeavtal/dataprogram

tkr 2011 2010

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 828 755

Fusion av dotterbolag 21 745 –

Nyanskaffningar 7 73

Utgående balans 22 580 828

Ackumulerade av– och nedskrivningar

Ingående balans –163 –

Fusion av dotterbolag –2 480

Årets avskrivning –169 –163

Utgående balans –2 812 –163

Redovisat värde 19 768 665

Not 12 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen Byggnader och mark Driftsatta vindparker
Inventarier, verktyg  
och installationer

Vindparker i byggfas och 
pågående projektering Totalt

tkr 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Anskaffningsvärden

Ingående balans 21 962 21 962 520 621 301 615 20 332 15 951 246 564 167 740 809 479 507 268

Omklassificering – – 146 655 66 700 – – –146 655 –66 700 – –

Nyanskaffningar 228 – 273 006 152 306 1 401 4 381 25 212 165 509 299 847 322 196

Försäljningar/utrangeringar – – –33 678 – –876 – –16 867 –19 985 –51 421 – 19 985

Utgående balans 22 190 21 962 906 604 520 621 20 857 20 332 108 254 246 564 1 057 905 809 479

Avskrivningar

Ingående balans –1 226 –447 –34 497 –16 640 –5 926 –2 316 – – –41 649 –19 402

Årets avskrivningar –778 –779 –36 639 –17 857 –4 513 –3 610 – – –41 930 –22 246

Försäljningar/utrangeringar – – – – 144 – – – 144 –

Utgående balans –2 004 –1 226 –71 136 –34 497 –10 295 –5 926 – – –83 435 –41 649

Redovisat värde 20 186 20 736 835 468 486 124 10 562 14 406 108 254 246 564 974 470 767 830

De driftsatta vindparkerna utgörs av vindpark Hud, Kil, Brattön och Töftedal.

Årets aktiverade ränteutgifter under byggnation uppgick till 2 751 tkr (1 924). 

Vindparker i byggfas omklassificeras till driftsatta vindparker när vindkraftverket tas i drift.

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
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Forts. not 12 Materiella anläggningstillgångar

Moderbolaget Byggnader och mark Driftsatta vindparker
Inventarier, verktyg  
och installationer

Vindparker i byggfas och 
pågående projektering Totalt

tkr 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Anskaffningsvärden

Ingående balans 21 962 21 962 185 972 185 972 20 062 15 681 65 569 74 327 293 565 297 942

Fusion av dotterbolag – – – – – – 18 541 – 18 541 –

Nyanskaffningar 228 – – – 1 401 4 381 16 135 17 773 17 764 22 154

Försäljningar/utrangeringar – – – – –876 – –8 571 – 26 531 –9 447 –26 531

Utgående balans 22 190 21 962 185 972 185 972 20 587 20 062 91 674 65 569 320 423 293 565

Avskrivningar

Ingående balans –1 226 –447 –24 012 –14 713 –5 790 –2 180 – – –31 028 –17 339

Årets avskrivningar –778 –779 –9 299 –9 299 –4 513 –3 610 – – –14 590 –13 688

Försäljningar/utrangeringar – – – – 144 – – – 144 –

Utgående blanas –2 004 –1 226 –33 311 –24 012 –10 159 –5 790 – – –45 474 –31 027

Redovisat restvärde 20 186 20 736 152 661 161 960 10 428 14 272 91 674 65 569 274 949 262 537

De driftsatta vindparkerna utgörs av vindpark Hud.

Vindparker i byggfas omklassificeras till driftsatta vindparker när vindkraftverket tas i drift.

Obeskattade reserver som utgörs av driftsatta vindparker och uppgår till 500 tkr (500). 

Obeskattade reserver som utgörs av överavskrivningar på  driftsatta vindparker uppgår till 500 tkr (2 000). 
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Not 13 Långfristiga fordringar och övriga fordringar

Koncernen

tkr 2011-12-31 2010-12-31

Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar:

Elderivat som innehas för säkring 3 137 –

Övrigt 15 15

Summa 3 152 15

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar:

Elderivat som innehas för säkring 3 985 –

Fordringar mervärdesskatt 1 418 2 989

Övrigt 2 141 312

Summa 7 544 3 301

Moderbolaget

tkr 2011-12-31 2010-12-31

Långfristiga fordringar:

Övrigt 15 15

Summa 15 15

Övriga fordringar (kortfristiga):

Fordringar mervärdesskatt 26 –

Övrigt 878 302

Summa 904 302

Not 14 Immateriella omsättningstillgångar

Koncernen

tkr 2011-12-31 2010-12-31

Elcertifikat 6 047 11 509

Summa 6 047 11 509

Moderbolaget

tkr 2011-12-31 2010-12-31

Elcertifikat 2 071 5 818

Summa 2 071 5 818
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Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

tkr 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Upplupen elförsäljning 6 852 3 025 1 733 1 204

Upplupna elcertifikat 4 649 1 492 1 244 680

Upplupna inkomsträntor – 12 – 12

Förutbetalda emissionskostnader – 3 295 – 3 295

Upplupen försäkringsersättning 1 460 – – –

Övrigt 4 890 5 957 2 244 3 311

Summa 17 851 13 781 5 221 8 502

Not 16 Eget kapital

På årsstämman den 15 april 2010 beslutades om sammanläggning av 

aktier vilket innebar att tio (10) aktier av serie A respektive serie B sam-

manläggs till en (1) ny aktie av serie A respektive serie B (s.k. omvänd 

split).  Sammanläggningen verkställdes hos Euroclear Sweden AB den  

4 maj 2010. 

Aktiekapitalet var per den 31 december 2011 fördelat på 22 687 

932 registrerade aktier (22 205 432), varav A-aktier 1 000 000 (1 000 000) 

och varav B-aktier 21 687 932 (21 205 432). Alla aktier har lika rätt till 

utdelning. Varje A-aktie har en röst och varje B-aktie har 1/10 röster. 

Aktiernas kvotvärde uppgår till 10 SEK. 

 

Koncernen
Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkurser 

som betalats i samband med emissioner.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinst-

medel i moderbolaget och dess dotterföretag och intresseföretag samt 

inbetalda optionspremier. Tidigare avsättningar till reservfond, exklu-

sive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost.  

Reserver
Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumule-

rade nettoförändringen av verkligt värde på kassaflödessäkringsinstru-

ment (ränteswap, eltermin samt valutatermin) hänförbart till säkrings-

transaktioner som ännu inte har inträffat. 

Belopp som tagits bort från reserv för kassaflödessäkring har redovi-

sats i följande poster i resultat- och balansräkningen:

Koncernen

tkr 2011 2010

Ingående balans –28 189 –200

Redovisat övrigt totalresultat –6 419 –48 935

Upplöst mot resultaträkningen;  
Nettoomsättning 2 118 8 583

Upplöst mot balansräkningen;  
Materiella anläggningstillgångar 20 359 2 375

Skatt –4 223 9 988

Utgående balans –16 355 –28 189

Moderbolag
Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Fritt eget kapital
Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer 

än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna belop-

pet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden. Belopp som till-

förts överkursfonden fr.o.m. 1 januari 2006 ingår i det fria kapitalet.

Balanserade vinstmedel
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstut-

delning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och överkurs-

fond summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns till-

gängligt för utdelning till aktieägarna.
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Not 17 Räntebärande skulder

Koncernen Moderbolaget

tkr 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Räntebärande skulder

Banklån (inkl kortfristig del) 532 372 369 650 140 300 149 650

Avgifter periodiserade 
över lånets löptid –9 549 –3 497 –133 –191

Summa 522 823 366 153 140 167 149 459

Säkerhet för banklånen är utställda med sk säkerhetsöverlåtelser  

där tillgångar är överlåtna samt pantbrev i fastighet och företagsin- 

teckning se not 24.

Koncernen Moderbolaget

tkr 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Låneavtalens 
 förfallostruktur

0–1 år 27 741 19 750 9 350 8 350

2–5 år 398 981 231 500 126 900 135 900

6–10 år 76 050 62 400 4 050 5 400

11–15 år 29 600 56 000 – –

Summa 532 372 369 650 140 300 149 650

Koncernen Moderbolaget

tkr 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Ränteförfallostruktur

0–1 år 161 892 90 050 35 300 44 650

2–5 år 201 480 116 480 65 000 30 000

6–10 år 135 600 120 600 40 000 75 000

11–15 år 33 400 42 520 – –

Summa 532 372 369 650 140 300 149 650

Not 18 Övriga skulder

Koncernen

tkr 2011-12-31 2010-12-31

Övriga långfristiga skulder

El derivat – 1 960

Räntederivat 29 313 4 269

Övrigt – –39

Summa långfristiga skulder 29 313 6 190

Övriga kortfristiga skulder

Elderivat – 9 161

Räntederivat – 2 501

Valutaderivat – 6 512

Mervärdesskatt 1 503 1 925

Övrigt 4 046 949

Summa övriga kortfristiga skulder 5 549 21 048

Moderbolaget

tkr 2011-12-31 2010-12-31

Övrigt 231 573

Mervärdesskatt 4 039 944

Summa 4 270 1 517

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

tkr    2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Upplupna semesterlöner 2 449 2 392 2 449 2 392

Upplupna sociala avgifter 389 442 389 442

Upplupna utgiftsräntor 2 952 1 939 121 1 000

Upplupna arrendeersättningar 2 678 1 446 782 708

Upplupet arvode finansiell rådgivare – 2 400 – 2 400

Övrigt 2 203 1 235 1 071 1 045

Summa 10 671 9 854 4 812 7 987
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Not 20 Finansiella tillgångar och skulder 

Koncernen 2011

tkr
Derivat där säkrings-

redovisning tillämpas
Kund- och  

lånefordringar Övriga skulder
Summa  

redovisat värde Verkligt värde

Likvida medel – – – 91 902 91 902

Kundfordringar – 911 – 911 911

Summa 911 92 813 92 813

Övriga långfristiga skulder 29 313 – – 29 313 29 313

Räntebärande skulder – – 522 823 522 823 522 823

Leverantörsskulder – – 11 107 11 107 11 107

Summa 29 313 – 533 930 563 243 563 243

I moderbolaget finns enbart kundfordringar, leverantörsskulder, likvida medel och räntebärande skulder  

där redovisat och verkligt värde är samma, se moderbolagets balansräkning.

Koncernen 2010

tkr
Derivat där säkrings-

redovisning tillämpas
Kund- och  

lånefordringar Övriga skulder
Summa  

redovisat värde Verkligt värde

Likvida medel – – – 100 189 100 189

Kundfordringar – 11 244 – 11 244 11 244

Summa – 11 244 – 111 433 111 433

Övriga långfristiga skulder 6 229 – – 6 229 6 229

Räntebärande skulder – – 366 153 366 153 366 153

Leverantörsskulder – – 5 194 5 194 5 194

Övriga kortfristiga skulder 18 174 – – 18 174 18 174

Summa 24 402 – 371 247 395 750 395 750

I moderbolaget finns enbart kundfordringar, leverantörsskulder, likvida medel och räntebärande skulder  

där redovisat och verkligt värde är samma, se moderbolagets balansräkning.

Beräkning av verkligt värde
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst 

använts för att fastställa verkligt värde på de finansiella instrument som 

redovisas i tabellen ovan.

Derivatinstrument
För valutakontrakt bestäms det verkliga värdet med utgångspunkt från 

noterade kurser om sådana finns tillgängliga. Om sådana inte finns till-

gängliga beräknas det verkliga värdet genom en diskontering av skill-

naden mellan den avtalade terminskursen och den terminskurs som 

kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. 

Diskontering görs till riskfri ränta baserad på statsobligationer.

För derivatinstrument för säkring av framtida elförsäljning bestäms det 

verkliga värdet med utgångspunkter från priser satta på extern han-

delsplats.  

Det verkliga värdet för ränteswapar baseras på förmedlande kredit-

instituts värdering, vars rimlighet prövas genom diskontering av beräk-

nade framtida kassaflöden enligt kontraktets villkor och förfallodagar 

och med utgångspunkt i marknadsräntan för liknande instrument på 

balansdagen. 

I de fall diskonterade kassaflöden har använts, beräknas framtida 

kassaflöden på den av företagsledningens bästa bedömningen. Den 

diskonteringsränta som använts är marknadsbaserad ränta på liknande 

instrument på balansdagen. Då andra värderingsmodeller har använts 

är indata baserad på balansdagen. 
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Räntebärande skulder
Verkligt värde för finansiella skulder som inte är derivatinstrument 

beräknas baserat på framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta 

diskonterade till aktuell marknadsränta på balansdagen.  

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finan-

siella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resul-

tat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer 

och kreditförfall. Koncernens finanspolicy har utformats av styrelsen 

och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och 

limiter för finansverksamheten avseende hantering av finansiella risker. 

Verkställande direktören har ansvaret för koncernens finansiella trans-

aktioner och risker. Den övergripande målsättningen för finansfunktio-

nen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att mini-

mera negativa effekter på koncernens resultat som härrör från 

marknadsrisker. Rapportering sker löpande till bolagets styrelse. 

Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden 

av ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i mark-

nadspriser. Marknadsrisker indelas av IFRS i tre typer, valutarisk, ränte-

risk och andra prisrisker. De marknadsrisker som främst påverkar kon-

cernen utgörs av valutarisker, ränterisker, och risker hänförbara till 

prisutvecklingen av el och elcertifikat. 

Koncernens målsättning är att hantera och kontrollera marknadsris-

ker inom fastställda parametrar och samtidigt optimera resultatet av 

risktagandet inom givna ramar. Parametrarna är fastställda med syfte 

att marknadsriskerna på kort sikt (6–12 månader) endast ska påverka 

koncernens resultat och ställning marginellt. På längre sikt kommer 

emellertid varaktiga förändringar i valutakurser, räntor och elpris få en 

påverkan på det konsoliderade resultatet.

Prisrisk vid försäljning av el
Rabbalshede Kraft är nettoproducent av el vilket gör att elpriset är en 

viktig parameter för koncernens resultat. Ett lägre elpris medför direkta 

negativa effekter på koncernens omsättning och resultat, det är därför 

av stor vikt att elprisrisker hanteras på ett professionellt och kostnadsef-

fektivt sätt.

I syfte att uppnå ett stabilt resultat har Rabbalshede Kraft upprättat 

ett samarbetsavtal med en av de ledande aktörerna på Nordpool, EGL 

Sverige AB. EGL bistår med rådgivning kring marknaderna för el och 

elcertifikat och fungerar som stöd i Rabbalshede Krafts riskhantering 

samt erbjuder prissäkringsprodukter som ger Rabbalshede Kraft bättre 

möjlighet att balansera risker och möjligheter. Samarbetet syftar till att 

säkra framtida produktionsintäkter, uppnå långsiktig lönsamhet, minska 

risken att svängningar i marknadspriset negativt påverkar bolagets 

intäkter, realisera goda resultat i prissäkringar samt hantera behovet av 

balanskraft på ett kostnadseffektivt sätt.

Rabbalshede Kraft har utarbetat en elhandelspolicy, vilken syftar till 

att identifiera risker samt fastställa ramar och limiter för Rabbalshede 

Krafts risktagande.

Med prisrisk avses förändringen i priset på el och elcertifikat och dess 

påverkan på resultatet. För att minska denna exponering används deri-

vatinstrument för att säkra den framtida försäljningen. Koncernen pris-

säkrar sin försäljning av el med hjälp av terminskontrakt som finns på 

marknaden. Fasta limiter har upprättats på max tillåtna volymavvikelser 

mellan normal säkringsvolym och prissäkrad volym avseende löpande 

elförsäljning. Likaså finns limiter på hur stor volym som kan lagras res-

pektive säljas i förväg avseende elcertifikat. 

Koncernens försäljning av el uppgick under 2011 till 149 203  

(65 653) MWh.

Per balansdagen hade följande volymnivåer, avseende förväntad 

framtida produktion av el, säkrats:

Säkrad andel 2011 2012 2013 2014

El 44% 52% 35% 9%

Det verkliga värdet på utestående terminskontrakt, avseende framtida 

försäljning av el uppgick på balansdagen netto till 7 122 (–11 121) tkr.

Känslighetsanalys
En 10 % förändring av elpriset medför en förändring av resultatet efter 

skatt med 3 607 (3 390) tkr. Känslighetsanalysen grundar sig på att alla 

andra faktorer förblir oförändrade.

Valutarisk
I samband med projektering och beställning av vindkraftverk vilket 

företrädesvis sker från europeiska leverantörer i euro uppstår en valuta-

risk. I de flesta fall sker betalningen vid ett antal förutbestämda tillfällen. 

I syfte att begränsa valutarisken ska Rabbalshede Kraft tidigt i proces-

sen minska osäkerheten genom att säkra hela eller delar av valutaexpo-

neringen vid beställning för att därmed trygga resultat och kalkyler. 

Denna risk benämns transaktionsexponering.

Valutarisker säkras därmed om de är hänförliga till inköp av framtida 

investeringar i vindkraftverk där tillstånd erhållits. Säkringsredovisning 

tillämpas i koncernen, se not 1.

Koncernens transaktionsexponering, per balansdagen, har fördelat 

sig på följande valutor:

Koncernen, tEUR  2011 2010

Beställda  vindkraftverk* 0 45 098

Varav säkrat 0% 100%

*  Inkluderar under året gjorda investeringar samt beställningar av verk där leverans  
ännu ej har skett.

Forts. not 20 Finansiella tillgångar och skulder

Kundfordringar och leverantörsskulder
För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livs-

längd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera 

verkligt värde. 

Not 21 Finansiella risker och finanspolicies
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Not 22 Leasing

Tillgångar som koncernen hyr genom finansiell leasing och som redo-

visas som materiella anläggningstillgångar utgörs av:

Koncernen Moderbolaget

tkr 2011 2010 2011 2010

Maskiner/Inventarier

Anskaffningsvärde 6 181 5 945 6 181 5 945

Ackumulerade avskriv-
ningar enligt plan –2 610 –1 367 –2 610 –1 367

Planenligt restvärde 3 571 4 578 3 571 4 578

Koncernen klassificerar sina valutaterminskontrakt som används för 

säkring av prognostiserade inköp som kassaflödessäkringar. Säkringsre-

dovisning tillämpas i koncernen, se not 1. 

Det verkliga värdet på utestående terminskontrakten på balansda-

gen uppgick netto till 0 ( –6 512) tkr. 

Känslighetsanalys
En förändring om +/–5 % av den svenska kronan gentemot euro per 

31 december 2011 skulle innebära en förändring på anskaffningsvärdet 

med 0 (0) tkr. Känslighetsanalysen grundar sig på att alla andra faktorer 

(t ex räntan) förblir oförändrade.

Likviditetsrisker
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att fullgöra sina 

skyldigheter som är förknippade med finansiella skulder. Koncernen 

har rullande tolv månaders likviditetsplanering. Planeringen uppdate-

ras varje månad. Likviditetsplaneringen används för att hantera likvidi-

tetsrisken och kostnaderna för finansieringen av koncernen. Målsätt-

ningen är att koncernen ska kunna klara sina finansiella åtaganden i 

uppgångar såväl som nedgångar utan betydande oförutsebara kostna-

der. Likviditetsriskerna hanteras av koncernens ekonomifunktion.

Enligt finanspolicyn ska det alltid finnas tillräckligt med likvida 

medel (likviditetsreserv) uppgående till minst 50 000 tkr i koncernen. 

Med likviditetsreserv avses kassa, checkkredit, marknadsnoterade 

placeringar som kan omsättas inom fem dagar samt outnyttjade 

bekräftade krediter. Dessutom har förfallen på de finansiella skulderna 

spridits över tiden för att begränsa likviditetsrisken. 

Koncernens finansiella skulder uppgick vid årsskiftet till 522 823 

(366 153) tkr. Förfallostrukturen, se not 17. 

Ränterisker
Ränterisk är risken att värdet på finansiella instrument varierar på grund 

av förändringar i marknadsräntor. Ränterisk kan leda till förändring i 

verkliga värden och förändringar i kassaflöden. En betydande faktor 

som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. 

Hantering av koncernens ränteexponering sköts av koncernens 

ekonomifunktion, som ansvarar för att identifiera och hantera denna 

exponering. Per balansdagen hade koncernen 532 372 (369 650) tkr i 

utestående låneskulder.

Då den långsiktiga policyn är att finansiera investeringar i vindkraft-

verk med en låneandel om 75 % kommer koncernens finansiella skul-

der att avsevärt öka framledes, vilket innebär en ökad ränterisk. För att 

kontrollera koncernens ränterisk kan derivatinstrument som till exem-

pel ränteswapar användas. Enligt finanspolicyn finns fastlagda limiter 

och beskrivningar av hantering av tillåtna räntesäkringsinstrument.

Under året har bolagets genomsnittliga låneränta på upptagna lån 

uppgått till 5,66 % (5,12 %). Ränteförfallostruktur, se not 17.

Ränteswapar används för byte mellan rörlig och fast ränta, detta i 

syfte att anpassa ränta och räntebindningstid. Per den 31 december 

2011 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden till 3,57 (3,78) år 

och den genomsnittliga kapitalbindningstiden för skuldportföljen 3,74 

(5,38) år. Per balansdagen fanns räntederivat med ett nominellt värde 

på 379 600 (288 720) tkr. Det verkliga värdet på utestående räntederi-

vat per balansdagen uppgick netto till –29 313 (–6 770) tkr. I balansräk-

ningen har dessa redovisats som långfristiga skulder. Säkringsredovis-

ning tillämpas i koncernen, se not 17. 

Känslighetsanalys
En ränteförändring på 100 räntepunkter skulle per balansdagen inne-

bära en förändring med 1 528 (733) tkr i resultatet. Känslighetsanalysen 

grundar sig på att alla andra faktorer förblir oförändrade. 

Kreditrisk
Kreditrisker i kundfordringar
Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, dvs. att 

betalning inte erhålls från kunderna, utgör en kundkreditrisk. Koncer-

nens kunder kreditkontrolleras varvid information om kundernas finan-

siella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. Per balans-

dagen bedöms inget nedskrivningsbehov av kundfordringar föreligga. 

Inga utestående kundfordringar är äldre än 30 dagar.

Då försäljningen huvudsakligen sker till elbörsen Nord Pool via eta-

blerade elhandlare föreligger låg kreditrisk avseende försäljningsintäkter. 

Kapitalhantering
Koncernens finansiella målsättning är att upprätthålla en god kapital-

struktur samt finansiell stabilitet för att därigenom bibehålla förtroen-

det hos investerare och kreditgivare. Kapital definieras som totalt eget 

kapital exklusive säkringsreserven. Målet för skuldsättningsgraden är 75 

% och anpassningen till detta mål utgör en del av den strategiska pla-

neringen.

Styrelsens ambition är att bibehålla en balans mellan hög avkast-

ning som kan möjliggöras genom en högre belåning och fördelarna 

och tryggheten som en sund kapitalstruktur erbjuder. Koncernens mål 

är att uppnå en avkastning på sysselsatt kapital före skatt på lägst 10 %.
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Not 23 Investeringsåtaganden

Under räkenskapsåret har koncernen, genom dotterbolaget Dingle-

Skogen Vind AB ingått investeringsavtal för vindpark Dingle-Skogen. 

Avtal har tecknats med NCC avseende byggnation av vägar och med 

Fortum för nätanslutning till vindparken. Förhandling har också pågått 

med Enercon under 2011 och avtal om leverens av 14 vindkraftverk á 

2,3 MW tecknades under år 2012.

Not 24 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Koncernen Moderbolaget

tkr 2011 2010 2011 2010

Ställda säkerheter

I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

Säkerhetsöverlåtna beställda vindkraftverksamt arrende 788 913 640 291 152 661 161 960

Pantbrev i fastighet 13 500 13 500 13 500 13 500

Företagsinteckning 5 000 5 000 5 000 5 000

Spärrade bankmedel 25 017 47 392 6 150 6 336

Pantsatta elkontrakt 3 715 – – –

Summa ställda säkerheter 836 145 706 183 177 311 186 796

Eventualförpliktelser / Ansvarsförbindelser 117 216 117 998 117 216 117 998

Säkerhetsöverlåtna beställda vindkraftverk samt arrenden innebär att 

Bolaget gentemot banken har överlåtit dels nyttjanderätten till arren-

derat område för vindkraftverk dels övriga rättigheter/tillstånd/avtal 

m.m. som finns eller kommer att finnas för att kunna uppföra vindkraft-

verken och därefter producera, distribuera och försälja el, och dels 

äganderätten till samtliga byggnader, anläggningar m.m. som finns 

eller kommer att uppföras på det arrenderade området. Säkerhetsöver-

låtelsen sker endast för att banken ska erhålla säkerhet för kredittaga-

rens förbindelser med banken genom att efter ianspråktagande av 

säkerheten kunna försälja den överlåtna egendomen till ett marknads-

pris och tillgodogöra sig betalning ur köpeskillingen. Säkerhetsöverlå-

telsen faller bl a under 3 kap 37§ avtalslagen. Även om det således är 

fråga om en formell överlåtelse av egendomen så är det typiska för 

säkerhetsöverlåtelse – till skillnad från verklig omsättningsöverlåtelse – 

att den överlåtna egendomen blir kvar i överlåtarens besittning och får 

utnyttjas av denne under tiden säkerheten består och kreditförpliktel-

serna fullgörs avtalsenligt. Överlåtaren har också kvar alla sina förplik-

telser mot tredje man såsom en ägare och/eller nyttjanderättshavare 

av egendomen. Något pris sätts ej på säkerhetsöverlåtelsen, och ej hel-

ler uppkommer några skattekonsekvenser eller registerförändringar 

som vid omsättningsöverlåtelse. När krediterna återbetalts ska banken 

utan ersättning överlåta egendomen tillbaka till överlåtaren. 

Rabbalshede Kraft AB ingick 2008 avtal med en leverantör av vind-

kraftverk avseende förvärv av sammanlagt 29 vindkraftverk. Av dessa har 

bolaget i februari 2012 avropat 14 vindkraftverk till vindpark Dingle-Sko-

gen Vind. Den förskottsbetalning i EUR som tidigare har erlagts för de 29 

verken, motsvarande 39 921 tkr (kurs 9,23), utnyttjas som delbetalning 

för vindparken. Driftsättning av de 14 verken beräknas ske under 2013. 

De återstående avtalen avseende 15 vindkraftverk anger specifika leve-

ransdatum men parterna avser teckna tilläggsavtal med nya leveransda-

tum för vindparker som ligger längre fram i tiden.  I det fall Bolaget avbe-

ställer de återstående 15 vindkraftverken kan utgiften för Bolaget uppgå 

till 6,7 MEUR . 

Vid balansdagen uppgick beloppet för eventualförpliktelse till 117 

216 tkr och innefattade då samtliga 29 verk (en förskottsbetalning i EUR 

motsvarande 39 921 tkr (kurs 9,23) samt ytterligare en utgift på 78 077 

tkr, per balansdagens kurs 9,03 för det fall Bolaget skulle avbeställt alla  

de 29 vindkraftverken).

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:

Koncernen Moderbolaget

tkr 2011 2010 2011 2010

Finansiell och  
operationell leasing

Inom ett år 1 801 1 147 1 801 1 147

Mellan ett år och fem år 3251 4 013 3 251 4 013

Längre än fem år – – – –

Summa 5 052 5 159 5 052 5 159

Kostnaden 2011 för leasing uppgick till 2 105 (1 054) tkr. 
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Forts. not 22 Leasing
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Forts. not 26 Koncernföretag

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag

Dotterföretag Org. nummer Säte Röst andel %
2011-12-31

Redovisat värde

Rabbalshede Värdepapper AB  556732-7852 Rabbalshede 100 100

Töftedal Vind AB 556753-8599 Rabbalshede 100 111 700

Rabbalshede Förvaltning 1 AB         556775-1358 Rabbalshede 100 162 500

Sögårdsfjället Vind AB         556794-0340 Rabbalshede 100 7 690

Lygnern Vind AB  556792-4039 Rabbalshede 91,65 2 092

Tolvmanstegen Vind AB          556809-3453 Rabbalshede 100 100

Årjäng Nordväst Vind AB  556812-2666 Rabbalshede 100 10 100

Lursäng Vind AB          556855-9008 Rabbalshede 100 50

Rabbalshede Elnät AB          556865-6069 Rabbalshede 100 50

Rabbalshede Vind 1 AB          556872-2804 Rabbalshede 100 50

Rabbalshede Vind 2 AB         556872-2838 Rabbalshede 100 50

Rabbalshede Vind 3 AB 556872-2820 Rabbalshede 100 50

Rabbalshede Vind 4 AB          556872-2853 Rabbalshede 100 50

Rabbalshede Vind 5 AB         556872-2846 Rabbalshede 100 50

Rabbalshede Vind 6 AB          556872-2879 Rabbalshede 100 50

Summa 294 682

Aktieinnehav ägda av Rabbalshede Förvaltning 1 AB

Företag Org. nummer Säte Röst andel %
2011-12-31

Redovisat värde

Kil Vind AB 556782-8305 Rabbalshede 100 55 900

Brattön Vind AB 556753-8870 Rabbalshede 100 106 700

Dingleskogen Vind AB  556840-0864 Rabbalshede 100 50

Not 25 Närstående

Närståenderelationer och transaktioner med nyckelpersoner  
i ledande ställning
För ersättning till ledande befattningshavare se not 4.

Företagets styrelseledamöter och dess nära familjemedlemmar  

kontrollerar 30 % av rösterna i företaget.

Not 26 Koncernföretag

Moderbolaget

tkr 2011-12-31 2010-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 321 692 170 800

Inköp 8 040 292

Försäljning –50 –

Nyemission och aktieägartillskott 10 000 150 600

Fusion Rabbalshede Vindenergi AB –8 000 –

Nedskrivningar –37 000 –

Redovisat värde 294 682 321 692
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Likvida medel – koncernen

tkr 2011-12-31 2010-12-31

Följande delkomponenter ingår  
i likvida medel:

Kassa och banktillgodohavanden 91 902 100 189

Likvida medel – moderbolaget

tkr 2011-12-31 2010-12-31

Följande delkomponenter ingår  
i likvida medel:

Kassa och banktillgodohavanden 35 228 31 719

Not 28 Kassaflödesanalys

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Koncernen Moderbolaget

tkr 2011 2010 2011 2010

Avskrivningar 42 653 24 696 14 671 13 851

Realisationsresultat avyttring anläggningstillgångar – –18 154 – –

Summa 42 653 6 542 14 671 13 851

Investeringar Koncernen Moderbolaget

tkr 2011 2010 2011 2010

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 299 847 322 196 36 305 22 154

Försäljningar av materiella anläggningstillgångar –51 421 –19 985 –9 447 –26 531

Summa 248 426 302 211 26 858 –4 377

Not 29 Händelser efter balansdagen

Avtal har tecknats med Enercon om leverans av 14 vindkraftverk á 2,3 

MW till vindpark Dingle-Skogen Vind i Munkedals kommun. Vindpar-

ken beräknas vara produktionsklar under andra halvåret 2013 och då 

producera cirka 82 000 MWh per år.

Avtal har också tecknats med DNB avseende bankfinansiering vilket 

säkerställer utbyggnadsplanerna av vindpark Dingle-Skogen Vind samt 

en refinansiering av de befintliga vindparkerna Brattön och Kil.

Not 30 Uppgifter om moderbolaget

Rabbalshede Kraft AB (publ.) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte 

i Rabbalshede. Adressen till huvudkontoret är Marknadsvägen 1, 457 55 

Rabbalshede. Koncernredovisningen för år 2011 består av moderbolaget 

och dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen. 
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Not 27 Obeskattade reserver

Moderbolaget Driftsatta vindparker

tkr 2011 2010 

Ackumulerade avskrivningar över plan:

Ingående balans 500 2 000

Årets avskrivningar utöver plan – –1 500

Avyttringar och utrangeringar – –

Utgående balans 500 500
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Rabbalshede den 11 april 2012

Karl-Erling Trogen

Styrelseordförande

Reine Rosén

Ledamot

Karin Kronstam   

Ledamot

Fredrik Bergh Thorén

Ledamot

Anders Strålman

Ledamot

Thomas Linnard

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 11 april 2012.

Ernst & Young AB

Stefan Kylebäck

Auktoriserad revisor

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU antagna International 

Financial Reporting Standards (IFRS) och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i 

enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för kon-

cernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och 

resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Årsre-

dovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 11 april 2012. Moderbolagets och koncernens 

balans- och resultaträkningar blir föremål för fastställande vid årsstämman den 3 maj 2012.

Under året har bolaget Rabbalshede Vindenergi AB (org.nr. 556093-1874) 

fusionerats med Rabbalshede Kraft AB. Fusionsdagen var den  

31 oktober 2011. I Rabbalshede Kraft ABs resultaträkning ingår hela 

Rabbalshede Vindenergi ABs resultat före fusionen, då fullt ägarförhål-

lande förelåg före fusionen. Nettoomsättningen i Rabbalshede Vinden-

ergi AB uppgick per fusionsdagen till 0 tkr och rörelseresultatet upp-

gick till –68 tkr. Värdet på omsättningstillgångar uppgick till 8 613 tkr, 

anläggningstillgångar 18 541 tkr. Skulderna uppgick till 23 764 tkr. Såle-

des uppgick eget kapital per fusionsdagen till 3 390 tkr. Fusionsdiffe-

rensen uppgick till 10 264 tkr och bestod av skillnaden mellan de kon-

cernmässiga värdena på tillgångar och skulder som är hänförliga till det 

överlåtande bolaget och det övertagande bolagets bokförda värde på 

aktierna i det överlåtande bolaget. I de koncernmässiga tillgångarna 

ingick ett övervärde avseende arrendeavtal.

Not 31 Fusion av dotterbolag
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Rabbalshede Kraft AB (publ.)

Org.nr 556681-4652

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Rabba-

lshede Kraft AB för år 2011. Bolagets årsredovisning och koncernredo-

visning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 

26–63.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-

visningslagen och koncernredovisning som ger en rättvisande bild 

enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av 

EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen 

och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovis-

ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt Inter-

national Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 

standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 

revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och kon-

cernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-

bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och kon-

cernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 

annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-

visningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-

ligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 

av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 

årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande 

bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 

med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett utta-

lande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefat-

tar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprin-

ciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 

den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredo-

visningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-

sande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 

2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt års-
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redovisningslagen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-

sande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 

2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 

International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, 

och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-

redovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 

vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 

för Rabbalshede Kraft AB (publ.) för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-

fande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till disposi-

tioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval 

av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositio-

ner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget 

är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 

revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 

ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse-

ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 

med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-

ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 11 april 2012

Ernst & Young AB

Stefan Kylebäck

Auktoriserad revisor
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Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisorer 

Karl-Erling Trogen, f 1946, civilingenjör. Styrelseleordförande sedan 2011,  
styrelseledamot sedan 2009.
Övriga uppdrag/befattningar: NBE Sweden AB (styrelseledamot, 2008–), Dragon 
Power Co., Ltd. (styrelseledamot, 2006–), DP CleanTech Europe (styrelseledamot, 
2007–). 
Aktieinnehav: 45 000 B-aktier. Köpoptioner utfärdade av aktieägare motsvarande 
500 000 B-aktier.

Fredrik Bergh Thorén, f 1976, fil. mag. farmaceutisk biovetenskap, leg.  
apotekare, med. doktor. Styrelseledamot sedan 2007. 
Övriga uppdrag/befattningar: Phalarica AB (VD och styrelseledamot, 2007–). 
Forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Styrelseledamot, 
2006–2008). 
Aktieinnehav: 218 100 B-aktier (med närstående).

Karin Kronstam, f 1950, socionom, Master of Business Administration. Styrelse-
ledamot sedan 2007.
Övriga uppdrag/befattningar: Kamarilla AB (styrelseordförande och VD, 2001–),  
Fouriertransform AB (styrelseledamot, 2009–), MPT Intressenter AB (styrelseleda-
mot, 2009– ) och Praktikertjänst AB (styrelseledamot, 2009–), Volvoresultat Försäk-
ringsförening (adjungerad styrelseledamot, 2009–).  Dingleskogen Vind AB (styrel-
sesuppleant 2011–).
Aktieinnehav: 23 500 B-aktier.

Reine Rosén, f 1951, byggnadsingenjör. Styrelseledamot sedan 2007.
Övriga uppdrag/befattningar: Byggnadsfirman Ernst Rosén AB (styrelseordfö-
rande, 2006–), Byggnadsfirman Ernst Rosén AB med dotterbolag (styrelseleda-
mot, 1984–), Ernst Rosén Förvaltning AB (styrelseledamot, 1991–), Ernst Rosén 
Förvaltning AB (VD, 1996–). Aranäs AB med dotterbolag (styrelseledamot, 1996–). 
Örgryte Bostads AB (styrelsesuppleant i 2003–). Deer Mountain Golf AB (styrelse-
suppleant i 2006–), Vallda Golf AB (styrelsesuppleant, 2006–), Ernst Rosén Invest 
AB (styrelsesuppleant 1991–2007, därefter styrelseledamot och VD, 2007–).
Aktieinnehav: 410 000 A-aktier och 5 103 087 B-aktier (med bolag). 

Anders Strålman, f 1953, civilekonom. Styrelseledamot sedan 2011. 
Oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare. 
Övriga uppdrag/befattningar: VD och koncernchef Axfood AB. Vice ordförande 
Svensk Dagligvaruhandel. Styrelseledamot Bergendahls El Gruppen AB, Svensk 
Handel AB samt Returpack Svenska AB. Tidigare VD Willys AB, ekonomichef och 
VD Billhälls AB samt ekonomichef och driftsansvarig Bergendahls El & Installation 
AB.  Aktieinnehav: 0 

Innehav avser uppgifter per 2011-12-30

    

Karl-Erling Trogen Fredrik Bergh Thorén

Karin Kronstam Reine Rosèn Anders Strålman

Styrelse
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RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2010 / LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER /

Karolina Aronsson Tisell,Peter Bjelkengren  Kent SöderströmUlrika Edh-Spranger Thomas LinnardHans Svensson

Ledande befattningshavare

Revisor

Thomas Linnard, VD
VD, f 1973, byggnadsingenjör samt ekonom med inriktning mot marknadsföring. 
Verkställande direktör sedan september 2008.
Aktieinnehav: 0. 

Kent Söderström, finanschef sedan juni 2009, f1958. Civilekonom. Övriga upp-
drag: Styrelseledamot och VD Högbom-Söderström AB (2001–), Styrelseledamot 
Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (2003–), Styrelseordförande Gestio Ing-
arö AB (2005–). Aktieinnehav: 1 300 B-aktier (med närstående och bolag).

Ulrika Edh-Spranger, HR-, kvalitets- och miljöansvarig sedan juni 2009, f 1969. 
Gymnasial utbildning, vård och omsorg. Personal- och platschef på Plastal AB 
2001–2009, personalansvarig/områdeschef på Volvo personvagnar (VCU) 1997–2001
Aktieinnehav: 600 B-aktier.

Karolina Aronsson Tisell, projekteringsansvarig sedan oktober 2009, f 1979. Fil. 
kand med huvudämnet miljövetenskap, inriktning mot kvalitet, hälsa och säkerhet.
Aktieinnehav: 3 000 B-aktier.

Hans Svensson, bygg- och anläggningsansvarig sedan oktober 2008, f 1964. 
Gymnasial utbildning bygg, anställd på Skanska 1982–2009, produktionschef, 
arbetsledare på Skanska 2000–2009. Aktieinnehav: 3 000 B-aktier. 

Peter Bjelkengren, inköps-, drift- och underhållsansvarig. Inköpsansvarig sedan 
september 2010 och Drift- och underhållsansvarig sedan april 2011, f 1958. Gym-
nasial utbildning maskinteknik. Inköpskonsult 1997–2010, inköps ansvarig Wärtsilä 
Dieselkraftverksenhet 1992–1997, inköpare SAAB Automobile 1987–1992. 
Aktieinnehav: 0.

Innehav avser uppgifter per 2011-12-30.

Ernst & Young AB utnämndes till Bolagets revisor på årsstämma den 21 
oktober 2008, varvid följande personer utsetts till ansvariga revisorer:

Stefan Kylebäck, f 1965. Auktoriserad revisor och medlem i Far, Verksam vid Ernst & 
Young AB i Göteborg.

Bjarne Fredriksson, f 1966. Auktoriserad revisor och medlem i Far, Verksam vid 
Ernst & Young AB i Uddevalla.
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Ordlista

Elcertifikat
Köp- och säljbara certifikat som erhålls vid produktion av förnybar el. För 
varje MWh producerad el i godkänd anläggning erhålls ett elcertfikat.

Fullasttimmar
Totalt antal timmar per år som ett vindkraftverk beräknas generera 
elektricitet motsvarande dess fulla effekt. 

IKN
Icke Koncessionspliktigt Nät (parknätet). Det aktuella ledningsnätet 
omfattas inte av undantaget från kravet på nätkoncession enligt ellagen.

Installerad effekt
Prestanda enligt konstruktionsdata. Mäts vanligen i megawatt, MW. De 
flesta vindkraftverk som reses i Sverige överstiger 2 MW.

Normalår
Inom vindkraft är normalår måttet på den genomsnittliga vindenergin 
på en given plats. Det fastsälls utifrån SMIH:s beräkningar över en 
längre tidsperiod.

SODAR
Förkortning från engelskans Sound Detection And Ranging. Teknik för 
mätning av vindhastighet och vindriktning med hjälp av ljudvågor.

Spotmarknad/spotpris
En marknad där handel sker med direkt leverans. Hanteras i Norden av 
Nord Pool Spot.

Terminsmarknad/terminspris
Marknad där köpare och säljare kommer överens om ett fast pris för en 
framtida leverans av exempelvis el. Hanteras i Norden av Nasdaq OMX 
Commodities. Kontrakt tecknas även som bilaterala avtal direkt mellan 
köpare och säljare.

Utsläppsrätt
Innehavande av utsläppsrätt ger rätt att släppa ut en bestämd mängd 
koldioxid. Kan säljas och köpas över bl.a. Nasdaq OMX Commodities.

Vindpark
Samling vindkraftverk placerade i grupp inom ett avgränsat område.

Projektportföljen

I drift
Vindkraftverk som är driftsatta och producerar el.

Byggnation
Finansering och upphandling är klart. Mark- och vägarbeten,
elanslutning, samt resning av vindkraftverk.

Upphandling
Alla tillstånd är beviljade. Upphandling av verk och övriga produkter
sker, parallellt med finansieringen för byggnation.

Ansökningsfas
Ansökan är inlämnad till berörda myndigheter och där tillstånd
inväntas.

Projektering
Identifiering av bra lägen. Vindmätning, analys av natur- och kulturvär-
den, samråd mm.

Förprojektering
Utvärdering av vindförhållanden och diskussioner om avtal med
markägare pågår.

Enheter
Energi anges i kilowattimmar ( kWh) när det gäller förbrukning  
i hushåll. I produktionsledet används megawattimmar (MWh),  
gigawattimmar (GWh) och terawattimmar (TWh).

1 MWh = 1 000 kWh
1 GWh = 1 000 000 kWh
1 TWh = 1 000 000 000 kWh

Effekt anges i watt
1 MW = 1 000 000 W
1 GW = 1 000 000 000 W

Definitioner av nyckeltal

Balansomslutning
Totala tillgångar
 
EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar 
 
EBITDA marginal 
EBITDA i procent av nettoomsättningen 
 
EBIT
Rörelseresultat före finansiella poster och skatt
 
EBIT marginal
EBIT i procent av nettoomsättningen 

IRR 
Internränta är ett mått på  genomsnittlig årlig avkastning som en  

investering i ett bolag givit.
  
Nettoskuld
Räntebärande skulder minus kassa- och banktillgodohavande samt 

kortfristiga placeringar 
 
Soliditet
Eget kapital som andel av balansomslutningen
 
Eget kapital per aktie (kr)
Eget kapital dividerat med antal aktier
 
Resultat per aktie (kr)
Resultatet efter skatt dividerat med antal aktier
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