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Dala Energi AB (publ) 

Delårsrapport Q1-2022  

 
Koncernen redovisar ett rörelseresultat på 32 miljoner kronor för kvartalet. Som helhet 
förbättrar koncernen rörelseresultatet och det operativa kassaflöde med 14 % respektive 28 % 
jämfört med samma period föregående år. 
 
Nettoomsättning första kvartalet 93 mkr jämfört med 88 mkr samma period föregående år 
Rörelseresultatet första kvartalet 32 mkr jämfört med 28 mkr samma period föregående år 
Operativt kassaflöde första kvartalet 30 mkr jämfört med 23 mkr samma period föregående år 
 
VD:S SAMMANFATTADE KOMMENTARER FÖR FÖRSTA KVARTALET:         
Omvärldens påverkan på verksamheterna är påtaglig under första kvartalet. Det har blivit dyrt, mycket 
dyrt. Energipriserna i Europa är de högsta på 40 år och materialpriserna har stigit markant. 
Att med infrastruktur i form av elnät, fibernät och anläggningar för kraftproduktion som bas, erbjuda 
lösningar för energi- och digital kommunikation kräver långsiktiga investeringar där man baserar 
affärsmässiga beslut på framtida prognoser för energipriser, myndighetsregleringar samt för 
användningen av el och digitala tjänster.  
 
Precis som under oljekrisen på 70-talet står vi inte bara inför höga priser utan även inför reella bristhot. 
För oss är det en mycket ovan situation som kräver nya angreppssätt. Utmaningen har fått namnet 
”trilemmat”, en triangel mellan målen energisäkerhet, kostnad samt klimat & miljö. Den långsiktiga 
strategiska planen behöver korrigeras när det sker stora omvärldsförändringar samtidigt som vi behöver 
ha ett ständigt fokus på att utveckla den dagliga operativa verksamheten för att förbättra effektivitet, 
produktivitet och kvalité.  
 
Operativt har vi gjort en resultatförbättring jämfört med samma period 2021.  Resultatförbättringen beror 
delvis på höga elpriser, dels på att vi tillsammans med våra intressebolag utvecklar vår effektivitet och 
våra kunderbjudanden.    
 
Vi lever i en orolig tid samtidigt som energiomställningen fortsatt är ett berg av möjligheter för Dala 
Energi. Ambitionen är att ta vara på möjligheterna och skapa tillväxt som gynnar ägare, bygden, 
kunder och medarbetare.            
 
/Bengt Östling, vd Dala Energi  
 
Länk till delårsrapport 
 
JUSTERAD FINANSIELL KALENDER 2022  
Delårsrapporter för 2022 upprättas kvartalsvis och offentliggörs nedanstående datum 

 
April-juni            Q2  31 augusti 
Juli-september            Q3  11 november 
Bokslutskommuniké  28 februari 2023 
 

https://dalaenergi.se/wp-content/uploads/2017/05/Dala-Energi-delarsrapport-Q1-2022.pdf
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 

 
BENGT ÖSTLING, VD 
Mail: bengt.ostling@dalaenergi.se 
Telefon: 0247-738 02 
 
SUSANNE JUHL, CFO 
Mail: Susanne.juhl@dalaenergi.se  
Telefon: 0247-738 05 
 
 
 
 
KORT OM DALA ENERGI 
Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor 
och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus 
ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra 
fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: 
Tillsammans för bygdens bästa investering.  
 
Dala Energi-koncernen omsätter ca 300 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 
medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i 
Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk. avkastning, en sund 
samhällsutveckling och en hållbar miljö. 4 400 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, 
Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi är är noterat på Nasdaq. First North Growth 
Market. För mer information, besök: www.dalaenergi.se 
 
Dala Energis Certified Adviser är Redeye AB 
Telefon: +46 8 121 576 90 
Certifiedadviser@redeye.se 
www.redeye.se 




