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■ Nettoomsättning   144 580 tkr  (162 398) 
■ Rörelseresultat   198 845 tkr  (43 203) 
■ Resultat efter skatt      188 918 tkr * (32 852) 
■ Resultat per aktie          7,79 kr   (1,39) 
■ Avkastningen på totalt kapital              15 %   (4) 
■ Avkastningen på eget kapital               25 %                 (7) 
 
 
 
*) Dala Energikoncernens resultat efter skatt uppgår till 188 918 (32 852) tkr.  Intressebolagens 
resultatandel ingår med 7 512 (7 558) tkr. Vidare så ingår resultatet från försäljningen av 
dotterbolaget Dala Energi Värme AB med 158 213 tkr.  
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VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN 
Vi har levererat våra samhällsviktiga lösningar inom el, värme & kommunikation till kunder 
med en hög servicenivå utan större avbrott, trots Coronapandemin. Våra medarbetare har på 
ett föredömligt sätt hanterat den unika situationen vi är i och anpassat arbetssätt och rutiner 
för att hållbart kunna möta våra kunders förväntningar och fortsatt bedriva en normal 
verksamhet med rekordstora investeringar i våra el- och fibernät för bygdens utveckling.  

 
Vi slutförde under andra kvartalet affären med att öka vårt ägande i Dala vind AB från 3,4 % till 
20,3 % och redovisar därmed från och med andra kvartalet Dala Vind som ett intressebolag. 
Affären genomfördes med både kontant ersättning,165,88 kr per aktie, och genom kvittning mot 
aktier i Dala Energi vid en emissionskurs på 22 kr per aktie. Värderingen av Dala Vind  
motsvarar i stort sett substansvärdet i bolaget.     
 
Vi har i flera avseenden ansträngda marknadsvillkor för kraftproduktionen där inledningen av 
2020 har inburit stora prisfall som också fortsatt under andra kvartalet till rekordlåga 
marknadspriser på el. Samtidigt så är det en volatil elmarknad med stora svängningar från över  
2 kr per kWh till ett negativt pris enskilda timmar. Detta förklaras främst av stora inflöden till 
vattenmagasinen och av en hög vindkraftsproduktion. Tittar man i ett längre perspektiv, från 
avregleringen 1996, så ser man att det finns höga toppar och djupa dalar som är relativt korta 
vilket innebär att snittet är ganska stabilt över tid.   
Intresset för mikroproduktion med solceller ökar kraftigt. Prognosen för 2020 av anslutna 
anläggningar är en dubblering mot 2019. Tillväxten motsvarar elförbrukningen under ett år för 
nästan 100 villor.  
 
Vi fortsätter att ansluta fastigheter till vårt fibernät. Även om takten minskar är det fortsatt stort 
intresse. Glädjande är också att antalet kunder som köper tjänster i nätet ökar. Sedan 2016 har 
antalet kunder utan tjänster varit relativt konstant. Från årsskifte ser vi ett trendbrott där även 
antalet kunder som inte utnyttjat fiberanslutningen minskar, vilket är avgörande för den framtida 
lönsamheten.     
          
I det ackumulerade resultatet för 2020 ingår en engångseffekt av omstruktureringen av 
värmeverksamheten. För koncernen sker en förbättring av underliggande EBITDA samtidigt som vi 
investerade rekordmycket under första halvåret.  
I dagsläget slutför vi nyemissionen som påbörjades i juni. Det är verkligen roligt att vi får fler 
delägare och vi blir nu en bra bit över 4 000 aktieägare när vi slutför emissionen.  
 
Vi har som tradition att bjuda in våra aktieägare varje år till vår välbesökta och uppskattade 
årsstämma. I år satte pandemin stopp för planerna om den traditionella stämman. In i det sista 
planerade vi ändå för en aktieträff i Dalhalla under september men tvingades konstatera att vi fick 
flytta fram även dessa planer på grund av pandemin. Vi planerar istället för en bra bolagstämma 
den 21 maj 2021.  
 
Bengt Östling, VD  
 

mailto:info@dalaenergi.se


Sida 4 
 

Dala Energi AB (publ)                                                            DELÅRSRAPPORT Q2 2020 

 
Dala Energi AB (publ) 

Övermovägen 15  Box 254  793 26 Leksand  Tel 0247-738 00  Fax 0247-738 25 
Org.nr SE 556000 9374 Bankgiro 769-4656  Plusgiro 86331-6  info@dalaenergi.se  www.dalaenergi.se 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Koncernen  
Koncernens nettoomsättning uppgick till 144 580 (162 398) tkr och aktiverat eget arbete till  
13 321 (8 416) tkr. Rörelsekostnaderna blev 124 781 (135 169) tkr.  Dala Energis ägande i 
intressebolagen Dalakraft och Värmevärden Siljan är 24,04 respektive 24,5%. Andelen i 
Dalakrafts resultat uppgick till 7 180 (7 558) tkr och andelen i Värmevärden Siljans resultat 
uppgick till 332 tkr. Från och med andra kvartalet äger vi 20,3% i Dala Vind AB. Andelen i Dala 
vinds resultat uppgår till 0 kr på grund av låga elpriser och därav uteblivet resultat.   
 
Resultatet från försäljningen av dotterbolaget Dala Energi värme AB och förvärv av andelar i 
intressebolaget Värmevärden Siljan AB uppgick till 158 213 tkr.  
 
Rörelseresultatet blev 198 845 (43 203) tkr i koncernen.   
 
I presentationen av verksamhetsgrenarna nedan ingår intäkter och kostnader som eliminerats i 
koncernredovisningen. 
 
Elnätsverksamheten 
Intäkterna från elnätsverksamheten uppgick till 117 768 (116 622) tkr. Prishöjningen för 2020 
uppgick i snitt till 3,7%. Nätintäkterna blev 113 723 (112 479) tkr vilket är lite högre än 
föregående år, men inte i nivå med prisökningen. Detta beror på lägre energiomsättning till följd 
av ett varmare första halvår. Övriga intäkter har uppgått till 4 045 (4 143) tkr och består av 
anslutningsavgifter och interna transaktioner mot moderbolaget.  
 
Rörelsekostnaderna blev 86 045 (83 133) tkr. Av dessa uppgick transiteringskostnaderna till 
27 084 (31 209) tkr. Skillnaden mot föregående år beror delvis på att vi då hade överuttag i 6 
veckor, vilket vi inte har haft i år. Vidare så har energiomsättningen varit lägre. Övriga externa 
kostnader uppgick till 40 696 (34 607) och består till största delen av köpta tjänster från 
moderbolaget. Skillnaden mellan åren beror på kostnaden för drift och underhåll i våra 
anläggningar.  
 
Rörelseresultatet blev 31 723 (33 489) tkr.  
 
Omsättningen av el på nätet, det vill säga inlevererat från regionnätet samt producerat av egna 
och närliggande små kraftstationer blev 287 759 (306 411) MWh. 
 
Entreprenadverksamheten 
Entreprenadavdelningen har ett övergripande ansvar för utförandeverksamheten inom koncernen 
men också för externa kundarbeten till andra infrastrukturägare, entreprenörsföretag, privata 
aktörer och kommuner. Intäkterna blev 19 784 (17 260) tkr och består till största delen av interna 
och externa arbeten uppgående till 14 844 (10 257) tkr respektive 4 552 (6 874) tkr.  
 
Rörelsens kostnader har uppgått till 18 665 (17 152) tkr. Rörelseresultatet blev 1 119 (108) tkr.      
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Elproduktionsverksamheten 
Intäkterna från kraftproduktionen i koncernens sju vattenkraftstationer och från vindkraftverket blev 
1 700 (1 833) tkr. I vindkraftverket har produktionen varit hög med små förluster men på grund av 
låga elpriser har intäkterna varit låga. Övriga intäkter blev 190 tkr.  
 
Rörelsekostnaderna uppgår till 1 758 (1 098) tkr, skillnaden mot föregående år är främst att vi i år 
har högre avskrivningar till följd av att vi har förvärvat ett vindkraftverk.  
 
Rörelseresultatet blev 132 (736) tkr.  
 
Elproduktionen i vattenkraftstationerna blev 2 223 (3 415) MWh och i vindkraftverket blev 
produktionen 4 006 MWh.  
 
Fibernätsverksamheten 
Intäkterna från fibernätsverksamheten uppgick till 17 833 (15 598) tkr. Största delen av intäkterna 
avser anslutningsavgifter, hyra av svartfiber, kapacitet samt nätavgifter från våra leverantörer. 
Anslutningsavgifterna blev 8 964 (7 139) tkr.  
 
Rörelsens kostnader uppgick till 18 213 (16 030) tkr och rörelseresultatet blev -380 tkr (- 432) tkr.  
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG  

KONCERNEN, belopp i tkr 
Kvartalsjämförelse  Ackumulerat   Senaste  

årsbokslut 

 
 202004 
202006 

  201904 
201906 

 202001 
202006 

201901 
201906 

 201901 
       201912 

Resultaträkning i sammandrag        
Rörelsens intäkter 62 471 70 783  144 580 162 398  333 278 
Aktiverat eget arbete 7 034 4 619  13 321 8 416  18 493 
Rörelsens kostnader -64 744 -65 979  -124 781 -135 169  -271 583 
Andel i intresseföretags resultat efter skatt 177 2 966  7 512 7 558  12 349 
Resultat från andelar i koncernföretag                                                 158 213    
Rörelseresultat 4 938 12 389  198 845 43 203  92 537 
Resultat från finansiella poster -1 889 -1 702  -3 657 -3 498  -7 146 
Skatter -604 -1 634  -6 270 -6 853  -15 095 
Periodens resultat  2 445 9 053  188 918 32 852  70 296 
Hänförligt till        
  Moderföretagets aktieägare 2 445 9 053  188 918 32 852  70 296 
          
 202004 

202006 
201904 
201906 

 202001 
202006 

201901 
201906 

 
 

201901 
201912 

Balansräkning i sammandrag        
Immateriella anläggningstillgångar    3 521 4 708  3 723 
Materiella anläggningstillgångar    998 013 942 614  1 017 171 
Finansiella anläggningstillgångar    172 975 49 148  53 990 
Omsättningstillgångar    107 387 90 064  131 161 
Kassa och Bank    58 258 35 721   
Summa tillgångar    1 340 154  1 122 255   1 206 045 

        

Eget Kapital    765 919 539 230  576 675 
Avsättningar     179 937 145 824  157 358 
Långfristiga skulder    290 850 311 950  294 071 
Kortfristiga skulder    103 448 125 251  177 941 
Summa eget kapital och skulder    1 340 154 1 122 255  1 206 045 
 202004 

202006 
201904 
201906 

 202001 
202006 

201901 
201906 

 201901 
201912 

Kassaflödesanalys i sammandrag        
Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 860 39 746  46 219 88 047  134 910 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -55 767  -43 202   54 794 -61 306  -165 870 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 374 -13 175  --42 755 -16 875  5 105 
Periodens kassaflöde - 43 281 - 16 631  58 258   9 866  -25 855 

INVESTERINGAR 
Totala investeringar i materiella- och immateriella anläggningar i koncernen uppgick till  
79 740 (61 306) tkr. 
I elnätsverksamheten har det investerats 49 326 (31 646) tkr i normal upprustning och utbyggnad 
av nätet.  
I kraftproduktionsverksamheten har 4 044 tkr investerats i ett vindkraftverk och 208 tkr har 
investerats i en vattenkraftstation.   
I fibernätsverksamheten har det investerats 23 745 (26 130) tkr avseende utbyggnad av nätet.   

mailto:info@dalaenergi.se
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 
Delårsrapporten har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
I den operativa verksamheten finns ett antal riskfaktorer som kan komma att påverka Dala Energis 
fortlevnad så som koncernens omsättning, resultat och finansiella ställning. Dessa inkluderar 
verksamhets- och marknadsrelaterade risker såsom driftstörningar, väderlek, tekniska risker, 
miljörisker, prisutveckling, beroende av nyckelpersoner, tillstånd samt förändringar i lagar och 
regelverk som kan påverka Dala Energikoncernens marknadsförutsättningar. 

Riskhanteringen innehåller tre steg. I den första identifieras riskerna samt kategoriseras som 
antingen operationella risker, strategiska risker eller finansiella risker. I ett andra steg analyseras 
riskerna. Därefter noteras vilka riskreducerande åtgärder som finns på plats, det vill säga hur den 
interna styrningen och kontrollen ser ut. I ett tredje steg vidtas åtgärder och den interna 
styrningen och kontrollen utvärderas. 

 
Vd:s kommentarer gällande det nu oväntade scenariot i Dalarna, Sverige och världen 

Vi har nu levt med Coronapandemin under en längre period och börjat anpassa oss efter det nya 
normala på något sätt. Hittills har effekterna på verksamheterna varit väldigt begränsade. Vi 
fortsätter att följa folkhälsomyndighetens råd för att begränsa smittspridningen. Vi hade långt 
innan pandemin verktyg för digitala möten och arbetsprocesser på plats. Pandemin har snabbat 
på övergången till att utnyttja verktygen, vilket är positivt samtidigt som nya arbetssätt skapar nya 
utmaningar som behöver hanteras. Oron på elmarknaden har fortsatt under andra kvartalet, men 
trots det osäkra läget står Dala Energi fortsatt starkt. 

Det är svårt att veta vilka effekter den kris vi fortsatt är i får för framtiden. Vi hade före 
Coronakrisen en framtidsspaning som i stor utsträckning handlade om att vi nu verkligen börjar se 
en förändring och ett paradigmskifte i energilandskapet. Vi ser nu tendenser till att 
energiomställningen verkligen tar fart och då kommer det gå ännu fortare än vad det hittills har 
gjort. Under 2020 är mer än var fjärde nyregistrerad bil laddbar, vilket nästan är tre gånger fler än 
2019.  
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AKTIEN 
Antal aktier uppgår till 24 255 556 (23 689 491). Aktien handlas sedan 2008-06-11 på Pepins. 
Handel sker en gång i månaden på fastställda handelstillfällen. Genom Pepins handelsmodell 
skapas en mer koncentrerad likviditet i aktien där säljare och köpare kan mötas. Läs mer om 
handeln på www.pepins.se.  
 
Beslutad Nyemission av aktier.  
 
Ägarnas intentioner är att Dala Energi skall vara affärsmässigt och lokalt förankrat inom sitt 
marknadsområde som främst är Dalarna, där Dala Energi skall vara en kompetent och drivande 
kraft för utveckling av hållbara energi- och kommunikationslösningar samt fortlöpande utveckla 
sin effektivitet och konkurrensförmåga till nytta för kunderna och ägarna. Dala Energi skall aktivt 
söka tillväxtmöjligheter inom sitt uppdrag och verka för regional samverkan och/eller 
strukturutveckling. 
 
Årsstämman den 17 maj 2019 har bemyndigat styrelsen att fatta beslut om nyemission av 
sammanlagt högst 2 368 950 stamaktier, och att nyemission av aktier enligt årsstämmans 
bemyndigande får ske i samband med betalning i företags- och tillväxtsförvärv.  
 
Målet med nyemissionen är: 

• Att tillvara ta tillväxtmöjligheter inom kraftproduktionsaffären och verka för regional 
samverkan och strukturutveckling, där förvärvet av aktier i Dala Vind AB sker både genom 
kvittning av aktier i Dala Energi och genom kontantbetalning. 

• Att genomföra en ägarspridning som värnar om Dala Energis ägarmodell. Ett privatägt 
företag. Där privat ägande förankrat i bygden tillsammans med kommuner är en drivkraft 
för bygdens utveckling genom att erbjuda lösningar inom energi och digital 
kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i bygden på ett 
enkelt, effektivt och hållbart sätt. En utveckling av bygden på affärsmässiga grunder.    

 
Styrelsen har beslutat med stöd från bemyndigandet:  

a) Att genomföra en kvittningsemission mot aktier i Dala Vind AB, detta genom en riktad 
nyemission av högst 566 065 aktier. Denna är registrerad i Q2, därav ändring av antalet 
aktier mellan åren.  
 

b) Att genomföra en riktad nyemission till utvalda investerare där styrelsen anser det 
fördelaktigt för Bolagets fortsatta utveckling genom att stärka ägarbilden med ett antal 
strategiska och långsiktiga aktieägare, detta genom en riktad nyemission av högst 70 000 
aktier till en teckningskurs om 22 kr per aktie. Tilldelning av aktier är beslutad av styrelsen 
den 31 augusti och kommer att slutföras i Q3.   

 
 
 
 
 

mailto:info@dalaenergi.se
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c) Att genomföra en spridningsemission, detta genom en riktad nyemission av högst        
450 000 aktier till teckningskursen 22 kr per aktie. Där rätt att teckna nya aktier ska, med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige. Skälen till 
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det fördelaktigt för 
Bolagets fortsatta utveckling att genomföra en ägarspridning och som värnar om Bolagets 
ägarmodell som ett privatägt företag, där ett privat ägande som är förankrat i bygden 
tillsammans med ägande av kommuner utgör en drivkraft för bygdens utveckling. 
Styrelsen bedömer att emissionen är affärsmässig då den bidrar till bygdens utveckling på 
ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.   

                                                                        
Intresset för nyemissionen var mycket stort och över 1 100 personer och företag valde att 
teckna sig för 1 658 700 aktier. Emissionen övertecknades kraftigt. Alla som har tecknat 
sig på en post (300 aktier) kommer att få denna tilldelad, men för dom som valt att 
teckna fler poster kommer lottning att ske. Maximal tilldelning kommer att bli två poster 
med totalt 600 aktier. Styrelsen fattade beslut om tilldelning enligt 
tilldelningsförslag från Pepins den 31 augusti 2020. Emissionen kommer att slutföras 
under Q3.  
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FINANSIERING 
Bolagets finansiering sker i form av det egna genererade kassaflödet samt genom banklån.  

NYCKELTAL 
Nyckeltal för koncernen 202001 

202006 
201901 
201906 

2019 2018 2017 2016 

Produktion i vattenkraftverk MWh 2 223 3 415 5 761 3 910 3 124 4 314 
Produktion vindkraft MWh 4 006      
Elenergiomsättning MWh 287 759 306 411 578 349 589 079 581 112 576 857 
Värmeleveranser MWh  23 901 41 862 42 889 41 876 40 774 
       
Eldistributionsnät km 4 392 4 283 4 392 4 283 4 214 4 184 
Värmedistributionsnät km 40 40 40 40 39 39 
Optofibernät km 2 460 1 684 2 460 1 684 1 344 934 
       
Vinstmarginal i % 138 * (28) 28 28 28 26 19 
Avkastning på totalt kapital i % 15 *(3) 4 8 8 8 6 
Avkastning på eget kapital i % 25* (5) 7 15 17 16 11 
Soliditet i % 57 48 48 46 45 41 
Vinst per aktie kr 7,79 1,39 2,97 3,25 2,47 1,50 
Antal aktier, årets utgång, tusental 24 256 23 689 23 689 23 689 23 689 23 689 
Utdelning per aktie kr   0,50 0,40 0,35 0,35 
Antal heltidsanställda (medelantal)   77 79 70 74 
 

Definitioner av nyckeltal  
Vinstmarginal i % = Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till nettoomsättningen (exklusive energiskatt) 

Avkastning på totalt kapital i %, RT = Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till 
balansomslutningen. 

Avkastning på eget kapital i %, RE = Resultat efter finansiella poster förhållande till eget kapital 

Soliditet i %, S = Eget kapital i förhållande till balansomslutning 

Vinst per aktie = Årets resultat dividerat med antal aktier vid årets utgång 

* (X) Nyckeltal exklusive poster av engångskaraktär (resultat från andelar i koncernföretag) 
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FINANSIELL KALENDER 2020 

Delårsrapporter 
Delårsrapporter för 2020 kommer att upprättas kvartalsvis och offentliggörs nedanstående datum 
Juli-september  Q3 13 November 
Bokslutskommuniké   Mars 2021 
 
Årsstämma 
Årsstämma för 2019 hölls den 15 Maj 2020 med 26 aktieägare representerade.  
Årsstämma för 2020 planeras att hållas den 21 maj 2021.  
 
Årsredovisning och delårsrapporter 
Årsredovisningar och delårsrapporter publiceras på hemsidan www.dalaenergi.se. 
 
Granskning 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Kontaktinformation 
Bengt Östling, VD   0247-738 02 
Susanne Juhl, Ekonomichef  0247-738 05 
Pepins   08-673 17 90 
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