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Vision
Slitevinds vision är att vara ett ledande företag inom 
landbaserad vindkraft i Sverige.

Affärsidé
Slitevind förvärvar eller etablerar landbaserade vind-
parker i Sverige för att driva i egen regi, i samarbete 
med andra aktörer eller för vidareförsäljning.

Mål
Det övergripande målet är att skapa aktieägarvärde 
genom att effektivt förvalta och förädla vindkraf-
tanläggningar som Bolaget förvärvar som driftsatta 
tillgångar eller själva etablerar genom nybyggnation. 
Bolaget arbetar långsiktigt och resultatorienterat. 
Det långsiktiga tänkandet tar Bolaget med sig gen-
om hela processen och optimerar varje projekt som 
Bolaget arbetar med. En viktig ambition är också att 
skapa god grund för engagemang och delaktighet 
från såväl markägare som lokalbefolkning i våra pro-
jekt. Bolaget skall ta aktiv del i konsolideringen av sitt 
marknadssegment.

Nyckeltal, koncern 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning, tkr 105 515 90 227 103 558 77 409 54 578

EBITDA, tkr  50 931 54 242 69 268 46 035 26 549

EBIT, tkr  8 214 13 239 32 154 15 338 1 335

Resultat före skatt, tkr -5 167 1 046 18 678 4 399 -14 104

Koncernens elproduktion, MWh 343 000 308 000 265 000 175 000 154 500
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Slitevindkoncernen i korthet

Näsudden

Klinte, 
Klintehamn

Smöjen, Hellvi

Lärbro

Sandö

Brännåsen

Svartvallsberget

Långberget

Vettåsen

Ludvika Silkomhöjden

Orust Ileberg

Öland 
Stora Istad

Öland 
Gärdslösa

Öland Ryd

Kristianstad 
Isgrannatorp

Eriksfält

Brönneslöv

Kristinetorp
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Larsbro

Kräklingbo

Rammeldalsberget 

Ryningsnäs 

Anläggning MW GWh

SE3 Stockholm 77 214

SE2 Sundsvall 57 153

SE4 Malmö 21 53

Finland   8 10

Totalt 163 430

Slitevinds 
anläggningar

Slitevind AB (publ) har sedan starten 1992 bedrivit en 
målmedveten utveckling inom området förnybar energi 
och är idag en etablerad industriell aktör inom miljövänlig 
elproduktion. Slitevind äger och driver vindkraftsanlägg-
ningar i Sverige och en anläggning i Finland till ett totalt 
bokfört värde om drygt 830 MSEK per 2021-12-31. Fokus 
för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka 
produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbät-
tringsarbeten på existerande anläggningar.

Investerat cirka 800 MSEK senaste åren
Slitevind har investerat och förvärvat flera bolag och vind-
kraftverk de senaste åren för att utöka sin kapacitet och har 
sedan 2015 ökat den årliga produktionen från cirka 75 GWh 
till att 2021 ha en produktionskapacitet på 430 GWh. 

Koncernens balansräkning innehåller vindkrafttillgångar till 
ett bokfört värde om 830 MSEK. Förhållandet mellan bok-

fört värde och årsproduktion är bland de bästa i branschen. 
Slitevind är positionerade som en betydande producent av 
miljövänlig och förnybar el på en kraftigt växande marknad.

Slitevinds uttalade ambition är att vara en aktiv aktör i den 
konsolidering som sker i framförallt segmentet för mindre 
vindkraftparker. Bolaget vill successivt öka sin elproduktion 
och söker därför nya investeringsobjekt.

Slitevind verkar i ett segment där konkurrensen från större 
aktörer är begränsad. Huvuddelen av vindkraftsindustrin 
drivs idag av storskaliga projekt om minst 10 vindkraftverk 
och uppåt.

Slitevind AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på Nas-
daq First North Growth Market med ca 4 000 aktieägare. 
Största aktieägarna är Tamt AB och Investment AB Spiltan.
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VD har ordet
Slitevind visar fortsatt god tillväxt. Elproduktionen ökade med 
11% jämfört med året innan trots att 2021 var ett år med 10% 
mindre vind än normalt. Koncernens vindkraftverk producerade 
343 GWh (308 GWh) under helår 2021. Bolaget har gjort succes-
siva investeringar i ny produktionskapacitet under året som ger 
en årlig produktionskapacitet vid normala vindar om 430 GWh 
(310 GWh) vid utgången av 2021.

Moderbolaget, med en lägre andel prissäkrad volym, levererar 
starkare siffror än föregående år. Till följd av höga prissäkrade 
volymer i kombination med vindar under det normala blir dock 
koncernresultatet före skatt negativt. Turbulensen på de euro-
peiska elmarknaderna har satt sin prägel på andra halvåret med 
rekordhöga prisnivåer, extrema prisskillnader mellan prisområden 
och stora dygnsvariationer. Höga elpriser är generellt till vår 
fördel, men den extrema situationen vi erfarit under året har även 
inneburit stora utmaningar för prissäkringsstrategier med den 
höga volatiliteten i marknaden både vad gäller prisdifferenser 
under dygnet och i längre tidsperspektiv.

Vindkraftens volymviktade pris blir normalt lägre än Nord Pools 
månadsmedel (genomsnitt av månadens timmar) i respektive 
prisområde till följd av att spotpriset normalt sjunker timmar med 
mycket vind och hög produktion. Effekten kallas profilkostnad och 
har ökat de senaste åren. Vår bedömning är att förändrade kon-
sumtionsmönster, anpassade till prisskillnaderna på elmarknaden, 
samt tjänster för lagring och vätgasproduktion framöver kommer 
minska volatiliteten på elmarknaden och hålla tillbaka profilkost-
naden för vindkraft. 

Vår redovisade snittintäkt uppgår till 30,6 öre/kWh för helåret 
(29,6 öre/kWh) netto efter förluster hänförbara till prissäkringar. 
Om all produktion avräknats mot spot och inga prissäkringar 
gjorts, hade vår volymviktade snittintäkt givet vår fördelning 
mellan prisområdena och efter profilkostnad, hamnat över 50 öre/
kWh för helåret. Bolagets elhandelspolicy har ändrats och imple-
menterats även i delägda bolag för att anpassas till den förän-
drade marknaden, säkringsnivåerna kommer framöver bli lägre 
och bolagets koppling mot spotmarknaden för el tydligare.
Energikrisen i Europa och ytterligare stängning av kärnkraftverk, 
elbilar, energikrävande storskaliga datahallar och elektrifieringen 
av industrin är faktorer som långsiktig talar för ett starkt elpris. 
Samhället elektrifieras samtidigt som Europas regeringar vill mins-
ka energiimporten från Ryssland och ställa om till fossilfri produk-
tion. I en rapport från mars 2021 presenterar Infrastrukturdeparte-
mentet siffror från Energimyndigheten och Svenska Kraftnät med 
ett spann för elanvändningen 2045 i intervallet 170-298 TWh. Det 
har annonserats ytterligare investeringar sedan rapporterna pre-
senterades som gör att nämnda siffror ytterligare kan komma öka.

Slitevind kommer ta aktiv del i energiomställningen genom att 
successivt öka både produktionen i egna vindkraftverk och förvalt-
ningen av externa anläggningar.

Visby i april 2022

Jonas Dahlström, 
VD Slitevind AB (publ)
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Skifte från fossilt till förnybart 
Vindkraft har det senaste decenniet vuxit till det främsta 
alternativet för produktion av förnybar elenergi i världen. 
Världens energisystem är under omställning, förnybart med 
vind och sol som vinnare och kolkraft är den största förlorar-
en. Vind och sol förutspås stå för 2/3 av världens elproduk-
tion senast år 2050. En fortsatt utbyggnad väntas ske de 
närmaste åren både i Europa och globalt, mycket beroende 
på att kostnaden för att generera el med vindens hjälp har 
sjunkit. Tekniken har utvecklats och verken blir allt större 
och får högre effekt dessutom har optimeringen av vindpar-
ker också utvecklats. Den fortsatta utbyggnaden av vindkraft 
inom EU får stöd av de mål som antagits inom unionen vad 
gäller minskade klimatutsläpp och utbyggnaden av förny-
bar energi. I Sverige är målet 100 procent förnybar elenergi 
2040.

Rysslands invasion av Ukraina under februari 2022 innebär 
oerhörda humanitära lidanden. Konflikten medför ekon-
omiska och geopolitiska konsekvenser vilka kommer att 
påverka verksamheter framöver. Konflikten har bland annat 
lett till stigande energipriser och ett ökat fokus på Europas 
energiberoende från andra länder och den sårbarhet detta 
medför. Osäkerheten på marknaden kan påverka viljan att 
göra investeringar men energiförsörjningen för Europa och 
Sverige kommer stå i fokus under en lång tid framöver.

Vindkraft står för ca 17 % av Sveriges elproduktion 
Vindkraften står för en betydande del av det svenska 
elsystemet. År 2006 producerade vindkraften cirka 1 TWh, 
mindre än 1% av landets elproduktion. År 2021 produ-
cerade den svenska vindkraften 27,4 TWh, det utgör ca 17% 
av Sveriges elproduktion. Antalet vindkraftverk i Sverige 
uppgick 2021 till 4 835 (4 363) med en beräknad normalår-
sproduktion på 33,1 TWh.

Vindkraft är utan tvekan etablerat som landets tredje största 
elproduktionsmetod efter vattenkraft och kärnkraft och 
växer i betydelse. Enligt en prognos från Svensk Vindenergi 
kommer vindkraftsproduktionen med rådande utbyggnad 
uppgå till nästan 50 TWh per år 2024 och till 2040 kan 
vindkraften producera 70 TWh per år och är då tillsammans 
med vattenkraft den största elproduktionsmetoden.
Den snabba tillväxten drivs idag huvudsakligen av tre 
huvudfaktorer:
• En politisk vilja att minska utsläppen av koldioxid

• Snabbt minskade kostnader för elproduktion med vind 
och sol

• Kraftigt förväntad ökad efterfrågan på el

Den långsiktiga trenden med kraftigt ökad efterfrågan på el 
kvarstår till följd av att nya delar av industrin och samhället 
elektrifieras och det fossila fasas ut. Datahallar och datala-
gring, liksom elektrifiering av transportsektorn och indus-
trin, bidrar till att elanvändningen i Sverige 2045 enligt en 
rapport från Svenskt Näringsliv (publicerad oktober 2019) 
förväntas uppgå till ca 200 TWh gentemot dagens ca 130 
TWh. I en rapport från mars 2021 presenterar Infrastruktur-
departementet siffror från Energimyndigheten och Svenska 
Kraftnät med ett spann för elanvändningen 2045 i intervallet 
170-298 TWh. Det har annonserats ytterligare investering-
ar sedan rapporterna presenterades som gör att nämnda 
siffror ytterligare kan komma öka. Priserna på utsläppsrätter 
har fortsatt stiga vilket indirekt påverkar elpriset i positiv  
riktning. EU’s klimatpakter Fit for 55 innehåller ett mål om 
55% lägre utsläpp till 2030 jämfört med 1990 års nivå och 
bidrar till höjda priser på utsläppsrätter.

Marknad
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Elpriset
Elpriserna steg kraftigt under 2021 räknat som månads-
medel i de olika prisområdena. Samtidigt är skillnaderna  
extremt stora mellan prisområdena där uppgångarna i 
norr är mer modesta samtidigt som södra Sverige sett 
rekordhöga priser. Volatiliteten är mycket hög mellan 
enskilda månader, dagar, dygn och timmar. Under 2021 
förekom enskilda timmar med svagt negativa priser för att 
andra timmar i de södra prisområdena hamna kring  
6 kr per kWh.

Andra halvan av 2021 i allmänhet, och fjärde kvartalet i 
synnerhet, innebar en extremt volatil och svår marknad 
med stora prisområdesskillnader och ett negativt om-
rådestillägg (EPAD) i prisområdena Sundsvall (SE2) och 
Luleå (SE1). Perioder med låg vindkraftproduktion ger 
extrema priser. Prisutveckling och volatilitet påverkas även 
i hög grad av internationella marknaders utveckling.

Idén om en gemensam nordisk elmarknad kopplad till 
kontinenten med ett huvudsakligen gemensamt pris 
kollapsade under 2021. Systempriset speglar inte längre 
en något sånär enhetlig nordisk elmarknad utan ger bara 
ett aritmetiskt genomsnitt av ett stort antal prisområden 
med sinsemellan mycket stora prisskillnader. Systempriset 
riskerar att inte längre vara relevant som referens för den 
marknad Slitevind verkar i.

Elprisets utveckling styrs av omvärldsfaktorer 
Priset på el påverkas av fundamentala faktorer som vattentill-
gång, tillgång till produktionskapacitet, bränslepriser, priser på 
utsläppsrätter och elkonsumtion. Priserna varierar beroende på 
om det är ett bra eller mindre bra vindår. Elpriset på kontinenten 
påverkar det nordiska elpriset eftersom vi exporterar och im-
porterar el till kontinenten. I Sverige och Norge påverkas elpriset 
också av den hydrologiska balansen på grund av dessa länders 
stora andel av vattenkraft.

År 2021 präglas även av mindre vind än ett genomsnittligt år, 
högre gaspriser, högre priser på utsläppsrätter och lägre nivåer 
i vattenmagasinen. Det är bland annat dessa faktorer som har 
resulterat i ett högre elpris under 2021. 

Framtida elpriser påverkas också av utbyggnaden av ny produk-
tionskapacitet, efterfrågan på el och vilken överföringskapacitet 
som finns. Energieffektiviseringen och befolkningsutvecklingen 
har stor påverkan på elanvändningen. Elanvändningens utveck-
ling påverkas också starkt av den ekonomiska utvecklingen.

Vindkraft har en ekonomisk livslängd på 25 - 30 år där bedömn-
ingar om hur elmarknaden ser ut i ett längre tidsperspektiv 
också påverkar investeringsbeslut. Medan vindkraften väntas bli 
billigare har exempelvis kostnaden för ny kärnkraft successivt 
stigit under senaste decenniet i takt med ökade säkerhetskrav. 
Det är positivt för framtiden att investeringar i förnybar elproduk-
tion är en långsiktigt stabil och attraktiv infrastrukturinvestering.

Elcertifikat
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska 
öka produktionen av förnybar el och har funnits sedan 2003. För 
varje producerad MWh förnybar el kan producenter likt Slitevind 
få ett elcertifikat. Elproducenten kan sedan sälja elcertifikatet på 
marknaden. Priserna på elcertifikat har fallit till nivå kring 0,1 öre 
och förväntas inte i väsentlig omfattning bidra till bolagets framti-
da resultat. Den stoppregel som införts i elcertifikatsystemet, och 
innebär stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 
2021, kom flera år är för sent och har resulterat i överskott på 
elcertifikat varmed många mindre företag som investerat tidigt i 
svensk vindkraft påverkats mycket negativt.

Ursprungsgarantier
Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera 
ursprunget på el. Ursprungsgarantier kan köpas och säljas på en 
öppen marknad som omfattar elproducenter och elleverantörer. 
Syftet är att slutkunden av el ska få kunskap om elens ursprung 
på ett tydligt sätt.

Sverige nettoexportör av el
Under de senaste åren har det producerats mer el än vad som 
har konsumerats på svenska marknaden vilket gett Sverige  
möjligheter att bli nettoexportör av el. Sverige har tillsammans 
med Norge stora möjligheter att bli ett grönt batteri för Europa 
med stor produktion av koldioxidfri elproduktion som kan er-
sätta fossilbaserad kraft i andra länder.

Svensk vindkraft genererar cirka 60 procent av årsproduktionen 
under vinterhalvåret när elen behövs som mest och elpriset nor-
malt är högre än under sommarhalvåret. En styrka i det svenska 
elsystemet är tillgången på vattenkraft som kan regleras så att 
elproduktionen upprätthålls på en stabil nivå när exempelvis 
ett kärnkraftverk snabbstoppas eller när vindarna är svaga. 
De olika produktionsslagen samverkar på ett smidigt och ef-
fektivt sätt vilket kan vara betydligt dyrare att uppnå i länder 
med låg andel vattenkraft.

Vindkraftens kostnader förväntas minska rejält
Den snabba utbyggnaden av vindkraft går hand i hand 
med utvecklingen av allt effektivare vindkraftverk och 
metoder för projektering av vindkraftparker. Hittills 
har det bidragit till snabbt sjunkande kostnader per 
producerad MWh. 

Enligt Energimyndigheten har produktionskost-
naden för vindkraft minskat med 44 procent 
mellan 2008 och 2016, från 0,78 kr/kWh till 0,43 
kr/kWh. I en annan rapport från energimyn-
digheten beräknar man att produktionskostnad-
erna för vindkraft som tas i drift 2020 kommer 
att vara omkring 36 öre/kWh. Det innebär att 
den miljövänliga elen kan mäta sig med gas 
och till och med ofta billigare än kolkraft.
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Christina Bellander, Styrelseordförande sedan 2015
Född 1955
Aktieinnehav i Slitevind AB: Via bolag 1600 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolagets större ägare: Ja
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Fredrik Lindahl, ledamot sedan 2009
Född 1972
Aktieinnehav i Slitevind AB: Via bolag 35 355. 
Fredriks far Carl-Olov Lindahl äger 199 098 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolagets större ägare: Ja
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Bo Ahlkvist, ledamot sedan 2010
Född 1947
Aktieinnehav i Slitevind AB: Direkt och tillsammans med 
närstående 121 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolagets större ägare: Ja
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja
 
Tedde Jeansson, ledamot sedan 2017
Född 1963
Aktieinnehav i Slitevind AB: Direkt och via bolag 2 181 536 
aktier.
Oberoende i förhållande till Bolagets större ägare: Nej
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Jonas Mårtensson, ledamot sedan 2017
Född 1963
Aktieinnehav i Slitevind AB: Direkt och via bolag 138 476  
aktier. Köpoption att förvärva 50 000 aktier av Tedde  
Jeansson.
Oberoende i förhållande till Bolagets större ägare: Ja
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja 

Jonas Dahlström, ledamot sedan 2014 och VD sedan 2015
Född 1973
Aktieinnehav i Slitevind AB: Direkt och via bolag 140 500       
aktier samt direkt 87 500 teckningsoptioner.
Oberoende i förhållande till Bolagets större ägare: Ja
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Nej

Björn Carlsson, ledamot sedan 2020
Född 1952
Aktieinnehav i Slitevind AB: Direkt och via bolag 3 000 aktier
Oberoende i förhållande till Bolagets större ägare: Ja
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Styrelse
Slitevinds styrelse består för närvarande av sju personer valda av årsstämman 2021. 
Aktieinnehav som redovisas nedan avser tidpunkten 31 december 2021. För mer information 
om styrelsen gå in på www.slitevind.se
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Medarbetare
Jonas Dahlström,  VD
Född 1973
Aktieinnehav i Slitevind AB: Se styrelse.

Cecilia Wahlberg, ekonomichef
Född 1969
Aktieinnehav i Slitevind AB: 0 aktier.

Håkan Hansson, projektledare 
Född 1963
Aktieinnehav i Slitevind AB: 3 000 aktier.

Joakim Gutelind, servicechef
Född 1968
Aktieinnehav i Slitevind AB: 1 880 aktier.

Anna Svärd, ekonom
Född 1980
Aktieinnehav i Slitevind AB:  667 aktier

Johan Andersson, servicetekniker
Född 1976
Aktieinnehav i Slitevind AB: 0 aktier.

Håkan Rosengren, servicetekniker
Född 1968
Aktieinnehav i Slitevind AB: 0 aktier.

Björn Olsson, servicetekniker
Född 1976
Aktieinnehav i Slitevind AB: 0 aktier.

Ola Mattsson, operativ chef
Född 1963
Aktieinnehav i Slitevind AB: 200 aktier.

  Från vänster i bild: Joakim Gutelind, Håkan Hansson, Björn Olsson, Cecilia Wahlberg, 
Håkan Rosengren, Ola Mattsson, Jonas Dahlström, Anna Svärd och Johan Andersson.   
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Handel i aktien
Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 maj 2019. Nasdaq First North Growth Market 
är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North 
Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden. 
De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. 

Certified Advisor är Aqurat Fondkommision AB (mail info@aqurat.se, telefon 08-684 05 800).

Aktieinformation
ISIN: SE0006964847

Kortnamn: SLITE

Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras 
och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Ägarförhållanden
Slitevind AB har cirka 4000 st aktieägare per 31 december 2021 vilket är en ökning från ca 300 st  vid tidpunkten för listnin-
gen på Nasdaq First North Growth Market 2019-05-27.

Tio största aktieägarna per 2021-12-31 ANTAL AKTIER KAPITAL/RÖSTER

Tedde Jeansson inklusive bolag 2 181 536 33,04%

Investment AB Spiltan 738 397 11,18%

Nordic Cross Asset Management 577 208 8,74%

Länsförsäkringar Fonder 264 042 4,00%

Olle Lindahl inklusive bolag 199 098 3,02%

Pettersson & Bendel AB (Kristoffer Jeansson) 168 978 2,56%

Anders Gahne inklusive bolag 150 505 2,28%

Jonas Dahlström inklusive bolag 1) 140 500 2,13%

Jonas Mårtensson inklusive bolag 138 476 2,10%

Bo Ahlkvist med närstående 121 000 1,83%

Övriga ca 4000 st 1 922 327 29,12%

Totalt 6 602 067 100,00%

¹ Jonas Dahlström innehar även 87.500 teckningsoptioner.

Aktien och ägarförhållande
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“ ren energi 
    – pure energy ”
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Koncernens vindkraftverk producerade 343 GWh (308 
GWh) under helår 2021. Bolaget har gjort successiva  
investeringar i ny produktionskapacitet under året som  
ger en årlig produktionskapacitet om 430 GWh (310 GWh)  
vid utgången av 2021.

Verksamhet och resultat under året
2021 var ett år med 10% mindre vind än normalt. Moderbo-
laget, med en lägre andel prissäkrad volym, levererar stark-
are siffror än föregående år. Till följd av höga prissäkrade 
volymer i kombination med vindar under det normala blir 
dock koncernresultatet före skatt negativt. Framför allt de-
cember blev en extrem månad där prisområde Sundsvall i 
spot avräknades till 67 öre/kWh och prisområde Stockholm 
till 181 öre/kWh, att jämföra med terminerna för december 
2021 som handlades till 35-40 öre/kWh när prissäkringarna 
gjordes 12-18 månader tidigare. Vindkraftens volymviktade 
pris blir normalt lägre än Nord Pools månadsmedel (gen-
omsnitt av månadens timmar) i respektive prisområde till 
följd av att spotpriset normalt sjunker under timmar med 
mycket vind och hög produktion. Effekten kallas profilkost-
nad och har för Slitevind varit ca 15 öre/kWh under året 
till följd av rekordhög prisvolatilitet. Om all produktion 
avräknats mot spot och inga prissäkringar gjorts, hade 
vår volymviktade snittintäkt givet vår fördelning mellan 
prisområdena, hamnat kring 50 öre/kWh för helåret (efter 
profilkostnad). Istället uppgår snittintäkten för 2021 till 30,6 
öre/kWh (29,2 öre/kWh) efter profilkostnader och förluster 
hänförbara till prissäkringar. Av årets finansiella förluster 
från elhandeln uppstår ca 50% under december månad, till 
stor del hänförbart engångseffekter av höga säkringsvoly-
mer. Till följd har bolagets elhandelspolicy ändrats och 
implementerats även i delägda bolag för att säkerställa att 
säkrade volymer framöver inte kommer överstiga fysiskt 
levererade volymer.

Bolagets mål är att klara ett nollresultat före skatt vid ca 30 
öre/kWh per kWh i snittintäkt för Koncernen. Under verk-
samhetsåret hade vi behövt en snittintäkt på ca 32 öre/kWh 
för att klara detta. Knappt 15 öre/kWh i snittintäkt räcker 
för nollresultat på EBITDA nivå. Bolaget kommer fortsätta 
jobba aktivt med förädlingen av våra tillgångar för att skapa 
värden och affärsmöjligheter. Bolaget vill successivt utveckla 
och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar 
och förbättringsarbeten i existerande anläggningar. Bolaget 
har fyra vindkrafttekniker för att i egen regi sköta service på 
ett ökat antal av våra vindkraftverk. Bolagets bedömning är 
att det skapar förutsättningar för att hålla kostnaden för ser-
vice och underhåll på långsiktigt lägre nivåer samtidigt som 
det skapar nya affärer. Bolaget planerar för fortsatt tillväxt 
inom den egna elproduktionen men räknar även med att 
öka volymen av vindkraftverk under extern förvaltning.

Koncernens balansräkning innehåller vindkrafttillgångar till ett 
bokfört värde om cirka 830 MSEK. Förhållandet mellan bok-
fört värde och årsproduktion är bland de bästa i branschen. 
Bolaget är positionerat som en betydande producent av 
miljövänlig och förnybar el på en kraftigt växande marknad.

Världens energisystem är under omställning där kolkraft är 
den största förloraren och förnybart med vind och sol de 
stora vinnarna. Vind och sol förutspås stå för 2/3 av världens 
elproduktion senast år 2050. En fortsatt utbyggnad väntas 
de närmaste åren både globalt och i Europa, mycket tack 
vare att kostnaden för att generera el med vindens hjälp 
sjunkit. Enligt Svensk Vindenergis prognos från fjärde 
kvartalet 2021 är beräknad årsproduktion för anlägg 
ningar i drift vid årsskiftet 2021/2022 ca 33 TWh per år och 
beräknas nå 40 TWh redan vid utgången av 2022. Bedömn-
ingar från Svensk Vindenergi visar att vindkraften i Sverige 
kan producera 70 TWh år 2040 och då tillsammans med 
vattenkraft vara den största produktionsmetoden. När vind-
kraften byggs ut ökar utbudet av elcertifikat varmed priset 
på dessa har fallit samman. Förutom el- och elcertifikat 
säljer Bolaget ursprungsgarantier, elektroniska handlingar 
för att garantera ursprunget på el. Syftet är att slutkunden 
av el ska  få kunskap om elens ursprung på ett tydligt sätt. 
Ursprungsgarantierna har haft en bättre utveckling än elcer-
tifikaten och beräknas, till skillnad från elcertifikaten, ge ett 
rimligt bidrag till Bolagets framtida intäkter.

Elpriserna har visat en kraftigt stigande trend under året 
med ett månadsmedel på elmarknaden Nord Pool i SE2 
(Sundsvall) om 42,36 öre/kWh, SE3 (Stockholm) om 67 öre/
kWh och SE4 (Malmö) om 81,71 öre/kWh. Energikrisen i Eu-
ropa och ytterligare stängning av kärn kraftverk, nya elbilar, 
energikrävande storskaliga datahallar och elektrifieringen 
av industrin är faktorer som långsiktig talar för ett starkt el-
pris. Den kraftiga utbyggnadstakten av förnybar energi, och 
den därmed ökande tillgången av elcertifikat, gör att pris-
erna för elcertifikat förväntas förbli låga. Koncernen arbetar 
aktivt med att prissäkra produktionen genom successiva 
säkringar på helår eller kvartal. Elmarknaden förändrades 
kraftigt under 2021 varför Slitevind framöver kommer säkra 
maximalt ca en tredjedel av den beräknade produktionen. 
Exponeringen mot spotmarknaden kommer därmed bli 
större framöver.

Bolaget publicerar kvartalsrapporter och en årlig boksluts-
kommuniké. I arbetet med Koncernredovisningen har vissa  
omklassificeringar skett som gör att vissa poster i balans- 
och resultaträkningen avviker marginellt gentemot motsva-
rande för bokslutskommunikén.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Elmarknaden har under 2021 återhämtas efter ett 2020 
som tydligt påverkades av Corona-krisen. Prisuppgångarna 
har varit kraftiga och skillnaderna mellan prisområdena allt 
större. Prisvolatiliteten mellan enskilda dagar och timmar har 
ökat kraftigt. Bolaget har, relativt spotpriserna, förlorat stora 
belopp på tidigare gjorda prissäkringar.

Med ambitionen att vara drivande i konsolideringen av 
sitt marknadssegment, definierat som projekt med upp 
till ca 10 vindkraftverk, försöker Bolaget agera och inves-
tera när det skapas möjligheter i marknaden. Under 2021 
investerade Koncernen i ytterligare ca 120 GWh produk-
tionskapacitet för att vid utgången av 2021 besitta en årlig 

Förvaltningsberättelse
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produktionskapacitet om 430 GWh vid normala vindar. 
Årets nettoinvesteringar uppgår till ca 236 MSEK. Vid utgån-
gen av verksamhetsåret har Slitevind 830 MSEK i bokfört 
värde på anläggningstillgångar som förväntas generera en 
normalårsproduktion om 430 GWh.

Bolaget ingick i november ett strategiskt samarbete med 
Amundi Transition Energetique (Amundi) genom nyeta-
bleringen av samriskbolaget Eagle Wind JV AB. Eagle Wind 
kommer ägas till 80% av en fond förvaltad av Amundi och 
till 20% av Slitevind som också kommer sköta förvaltningen 
av vindkraftverken och samriskbolaget. Syftet med samar-
betet är att på några års sikt bygga en portfölj med vind-
kraftverk och nå en årlig produktion om några hundra GWh. 
Slitevind får parallellt möjlighet att utveckla vår förvaltnings-
affär. I ett första steg investerades ca 57 MSEK i tre driftsatta 
vindkraftverk i Södra Sverige.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång
Bolaget genomförde en kontant riktad nyemission under 
april 2022 som inbringade totalt 34,3 MSEK före avdrag för 
transaktionskostnader. Totalt emitterades 365 000 st aktier 
till 94 kr st. Den riktade nyemissionen tecknades av att antal 
svenska och internationella institutionella investerare och 
family offices, däribland Premier Renewables Trust PLC och 
den befintliga ägaren Investment AB Spiltan. 

Förväntad framtida utveckling
Den långsiktiga trenden med kraftigt ökad efterfrågan 
och konsumtion av el kvarstår till följd av att nya delar av 
industrin och samhället elektrifieras och det fossila fasas ut. 
Datahallar och datalagring, liksom elektrifiering av trans-
portsektorn och industrin, bidrar till att elanvändningen 
i Sverige 2045 enligt en rapport från Svenskt Näringsliv 
(publicerad oktober 2019) förväntas uppgå till ca 200 
TWh gentemot dagens ca 130 TWh. I en rapport från mars 
2021 presenterar Infrastrukturdepartementet siffror från 
Energimyndigheten och Svenska Kraftnät med ett spann för 
elanvändningen 2045 i intervallet 170-298 GWh. Det har 
annonserats ytterligare investeringar sedan rapporterna 
presenterades som gör att nämnda siffror ytterligare kan 
komma öka. Med huvuddelen av vår produktion i prisom-
rådet SE3 har vi en bra position i relation till de kommande 
årens förväntade geografiska efterfrågan.

Slitevind arbetar kontinuerligt med att sänka våra pro-
duktion- och finansieringskostnader med målet att senast 
2022 kunna nå lönsamhet med knappt 30 öre per kWh i 
snittintäkt för Koncernen. För att nå en snittintäkt per såld 
kWh om knappt 30 öre behöver erhållet bruttoförsäljning-
spris för summan av el-, elcertifikat, ursprungsgarantier och 
nätnytta vara marginellt högre då ca 100 GWh av totalt 430 
GWh produktion hanteras via driftbolag där Koncernen 
får en månatlig nettoersättning utbetald efter avdrag för 
driftkostnader.

Miljöpåverkan
Den verksamhet som bolaget bedriver i Sverige är till- 
stånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Bolaget 
innehar nödvändiga miljötillstånd. Verksamheten har en 
positiv miljöpåverkan på så sätt att tack vare vindelproduk-
tionen har en inte oväsentlig mängd koldioxid och svave-
lutsläpp kunnat undvikas i jämförelse med andra produk-
tionsalternativ. Vindkraft är en ren och förnybar energikälla 
med ingen eller liten miljöpåverkan under ett vindkraftverks 
livstid. 
Dessa är i lag begränsade för minimal störning. Slitevind 
ska vara ett föredöme när det gäller att utveckla ett uthål-
ligt utnyttjande av vinden som en resurs för att framställa 
förnybar el. All energiproduktion leder dock till störningar 
i miljön. När det gäller vindkraft handlar det om begrän-
sade störningar lokalt vad gäller ljud, skuggor, påverkan på 
landskapsbilden, påverkan på vissa lokala bestånd av djur 
och växter samt eventuell påverkan på kulturmiljö. Slitevind 
arbetar för att minimera dessa störningar i enlighet med 
de krav som berörda myndigheter i de länder där bolaget 
verkar ställer upp som villkor för etablering och drift av 
vindparker.
Finansiella mål
Slitevind har som mål att i Koncernen uppnå och långsiktigt 
behålla en genomsnittlig soliditet överstigande 30%. Bolag-
ets långsiktiga mål är att i Koncernen nå en avkastning på 
eget kapital (årets resultat efter skatt i förhållande till justerat 
eget kapital) om 10% som ett årligt genomsnitt.

Operationella mål
Givet styrelsens löpande bedömning av investeringsklima-
tet är Slitevinds mål att i Koncernenen nå en årlig produk-
tionstillväxt om minst 10%.
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Flerårsjämförelse
Koncern

Belopp KSEK 2021 2020 2019 2018 2017

105 515 90 227 103 558 77 409 54 578

-5 167 1 046 18 678 4 399 -14 104

33 36 35 28 29

-1,9 - 8 3 -9

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Soliditet

Avkastning på eget kapital  ( % ) 

Moderföretag

Belopp KSEK 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 45 278 36 327 36 635 29 363 25 240

Resultat efter finansiella poster 221 -3 564 227 -1 511 -33 940

Soliditet ( % ) 41 45 47 37 42

Avkastning på eget kapital  ( % ) 0,1 -2 - -1 -28

För definitioner av nyckeltal, se Redovisningsprinciper, not 1

Förändring av Eget Kapital (KSEK)

Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl

årets resultat
Minoritets- 

intresse Totalt

Koncernen

Belopp vid årets början 59 021 61 096 102 203 16 134 238 454

Nyemissioner 7 000 39 260 46 260

Förändringar skattesats 635 635

Emissionskostnader -2 232 -2 232

Årets resultat -4 476 -521 -4 997

Omräkningsdifferens 741 741

Förändring minoritetsintresse 2 483 2 483

Belopp vid årets slut 66 021 100 356 96 871 18 096 281 344

Nyckeltal
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Aktie- 
kapital

Reserv-
fond

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat Summa

Moderföretaget

Belopp vid årets början 59 021 190 60 972 -17 696 -1 364 101 123

Nyemissioner 7 000  39 260 46 260

Emissionskostnader -2 232 -2 232

Resultatdisp. enl. beslut av årstämma -1 364 1 364 -

Årets resultat 221 221

Belopp vid årets slut 66 021 190 100 232 -21 292 221 145 372

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 79 160 787 balanseras i ny räkning.

Belopp i SEK

Balanseras i ny räkning 79 160 787

Summa 79 160 787

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till  
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Utdelningspolicy
Givet de starka kassaflöden som Slitevindskoncernens verksamhet kan generera, är det långsiktiga målet att leverera 
stabil direktavkastning till aktieägarna i form av en årlig utdelning som motsvarar 25-50% av årets resultat efter skatt. 
Utdelningen kommer årligen prövas mot Koncernens finansiella ställning och investeringsmöjligheter i närtid. För de 
närmaste åren är styrelsens bedömning att investeringsklimatet kommer vara fortsatt gynnsamt varför investeringar 
kommer prioriteras före utdelning.
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Resultaträkning - koncernen  
Belopp i SEK Not 2021-01-01-

2021-12-31
2020-01-01-
2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 105 515 328 90 227 085

Aktiverat arbete för egen räkning 517 875 -

Övriga rörelseintäkter 2 333 654 2 973 320

106 366 857 93 200 405

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader för elproduktionen -40 672 380 -26 784 518

Övriga externa kostnader 3 -7 426 146 -5 916 558

Personalkostnader 4 -7 272 119 -6 257 543

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

5 -42 716 775 -41 002 839

Övriga rörelsekostnader -65 222 -

Rörelseresultat 8 214 215 13 238 947

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag och  
gemensamt styrda företag

6 1 589 826 932 254

Ränteintäkter och liknande resultatposter 437 206 123 214

Räntekostnader och liknande resultatposter -15 408 272 -13 248 633

Resultat efter finansiella poster -5 167 025 1 045 782

Resultat före skatt -5 167 025 1 045 782

Skatt på årets resultat 8 169 759 -777 992

Årets resultat -4 997 266 267 790

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare -4 476 200 -1 437 367

Innehav utan bestämmande inflytande -521 066 1 705 157
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Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 9 531 774 1 063 547

531 774 1 063 547

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 450 000 450 000

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 814 006 744 611 815 487

Inventarier, verktyg och installationer 12 667 036 56 333

815 123 780 612 321 820

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 8 329 144 4 600 180

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 16 5 286 678 8 468 090

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 1 765 607 1 072 025

Andra långfristiga fordringar 18 - 103 500

15 381 429 14 243 795

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 831 036 983 627 629 162

Omsättningstillgångar
Varulager m m

Elcertifikat 879 316 696 003

Reservdelar och förnödenheter 2 458 873 3 099 444

Pågående arbeten för annans räkning 513 984 271 724

3 852 173 4 067 171

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 404 385 4 401 356

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag - 220 044

Skattefordringar - 1 097 756

Övriga fordringar 2 546 828 579 499

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 048 280 13 329 715

15 999 493 19 628 370

Kassa och bank 9 685 768 9 250 341

Summa omsättningstillgångar 29 537 434 32 945 882

SUMMA TILLGÅNGAR 860 574 417 660 575 044

Balansräkning - koncernen  
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Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH TILLGÅNGAR
Eget kapital
Aktiekapital 66 020 670 59 020 670

Övrigt tillskjutet kapital 100 356 138 61 096 138

Annat eget kapital inkl årets resultat 96 870 620 102 202 888

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 263 247 428 222 319 696

Innehav utan bestämmande inflytande 18 096 320 16 133 749

Summa eget kapital 281 343 748 238 453 446

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 21 121 395 22 128 795

Övriga avsättningar 7 107 475 537 869

28 228 870 22 666 664

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 19 320 636 3 309 468

Övriga skulder till kreditinstitut 20 377 480 989 311 222 197

Övriga långfristiga skulder 21 101 500 000 15 000 000

479 301 625 329 531 665

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 38 632 889 48 605 924

Leverantörsskulder 6 361 119 5 042 823

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 770 000 770 000

Skatteskulder 754 651 1 598 205

Övriga kortfristiga skulder 16 997 092 7 382 086

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 184 423 6 524 231

71 700 174 69 923 269

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 860 574 417 660 575 044

Balansräkning - koncernen 
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Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -5 167 025 1 045 782

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 42 882 325 41 002 839

37 715 300 42 048 621

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

37 715 300 42 048 621

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 214 998 -2 029 586

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 3 628 877 231 131

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 761 263 -4 388 600

Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 320 438 35 861 566

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -236 309 730 -58 867 239

Förvärv av finansiella tillgångar -372 916 -2 068 610

Kassaflöde från investeringsverksamheten -236 682 646 -60 935 849

Finansieringsverksamheten

Inlösta aktieoptioner 3 060 000

Nyemission 40 967 675

Förändring lån 149 769 960 -9 319 939

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 193 797 635 -9 319 939

Årets kassaflöde 435 427 -34 394 222

Likvida medel vid årets början 9 250 341 43 644 562

Likvida medel vid årets slut 9 685 768 9 250 341

Kassaflödesanalys - koncernen 
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Resultaträkning - moderbolaget 
Belopp i SEK Not 2021-01-01 -  

2021-12-31
2020-01-01 - 

2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 45 277 898 36 327 154

Aktiverat arbete för egen räkning 517 875 -

Övriga rörelseintäkter 2 245 568 179 330

46 041 341 36 506 484

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader för elproduktionen -11 267 180 -7 907 180

Övriga externa kostnader 3 -3 141 745 -3 197 906

Personalkostnader 4 -7 251 009 -6 231 389

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

5 -18 402 308 -17 585 906

Rörelseresultat 5 979 099 1 584 103

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  319 323 391 443

Resultat från andelar i intresseföretag och  
gemensamt styrda företag

6 171 198 206 198

Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 437 143 158 710

Räntekostnader och liknande resultatposter -8 685 676 -5 904 698

Resultat efter finansiella poster 221 087 -3 564 244

Bokslutsdispositioner 7 2 200 000

Resultat före skatt 221 087 -1 364 244

Årets resultat 221 087 -1 364 244



21

Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 450 000 450 000

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 286 796 930 279 333 485

Inventarier, verktyg och installationer 12 667 036 56 333

287 913 966 279 839 818

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 139 476 906 37 880 820

Fordringar hos koncernföretag 14 72 083 506 43 983 000

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 5 918 009 3 350 552

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 16 4 756 678 7 938 090

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 715 437 715 437

222 950 536 93 867 899

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 510 864 502 373 707 717

Omsättningstillgångar
Varulager m m

Elcertifikat 811 470 217 007

Reservdelar 1 510 379 2 145 881

Pågående arbete projekt 513 984 271 724

2 835 833 2 634 612

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 965 642 659 470

Fordringar hos koncernföretag 14 077 648 6 271 638

Fordringar intressebolag - 220 044

Aktuell skattefordran 1 097 756 1 097 756

Övriga fordringar - 1 762 926

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 323 743 5 789 435

22 464 790 15 801 269

Kassa och bank 682 486 561 661

Summa omsättningstillgångar 25 983 109 18 997 542

SUMMA TILLGÅNGAR 536 847 611 392 705 259

Balansräkning - moderbolaget 
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Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH TILLGÅNGAR
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 66 020 670 59 020 670

Reservfond 190 109 190 109

66 210 779 59 210 779
Fritt eget kapital
Överkursfond 100 231 840 60 971 840

Balanserad vinst eller förlust -21 292 140 -17 695 570

Årets resultat 221 087 -1 364 244

79 160 787 41 912 026

Summa eget kapital 145 371 566 101 122 805

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 97 500 000 97 500 000

97 500 000 97 500 000
Avsättningar
Övriga avsättningar 238 169 197 369

238 169 197 369

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 19 - 2 560 053

Övriga skulder till kreditinstitut 20 154 070 875 140 517 493

Övriga långfristiga skulder 21 101 500 000 15 000 000

255 570 875 158 077 546

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 12 761 292 20 523 420

Leverantörsskulder 1 081 397 1 430 009

Skulder till koncernföretag 12 626 536 8 580 928

Skulder till intresseföretag 770 000 770 000

Aktuell skatteskuld 419 139 394 971

Övriga kortfristiga skulder 8 651 408 2 112 618

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 857 228 1 995 593

38 167 001 35 807 539

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 536 847 611 392 705 259

Balansräkning - moderbolaget
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Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 221 087 -3 564 244

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 18 443 108 17 585 906

18 664 195 14 021 662

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

18 664 195 14 021 662

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -201 221 -1 588 219

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -6 663 521 -1 428 033

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 2 359 462 -9 426 145

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 158 915 1 579 265

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -26 476 455 -63 328 545

Förvärv av finansiella tillgångar -129 082 637 12 276 789

Kassaflöde från investeringsverksamheten -155 559 092 -51 051 756

Finansieringsverksamheten

Inlösta aktieoptioner 3 060 000

Nyemission 40 967 673

Förändring lån 97 493 329 19 080 211

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 141 521 002 19 080 211

Årets kassaflöde 120 825 -30 392 280

Likvida medel vid årets början 561 661 30 953 941

Likvida medel vid årets slut 682 486 561 661

Kassaflödesanalys - moderbolaget



24

Noter  
 Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i SEK om inget annat anges.

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot 
föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till 
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörels-
efordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 
medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar 
och skulder redovisas som finansiella poster.

Intäktsredovisning
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som 
intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknip-
pade med ägandet av varan har överförts från företaget till 
köparen.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna 
samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till 
anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod eftersom det återspeglar den förväntade för-
brukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella 
anläggningstillgångar:

Koncern år Moderföretag år

- Maskiner och andra  
  tekniska anläggningar

20–27 20–25

- Bilar  5 5

- Koncernmässig goodwill 5 -
 
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skat-
temässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda 
företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår 
i obeskattade reserver.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på 
nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggn-
ingstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången 
bedöms vara bestående och prövas individuellt

Varulager
Varulagret består dels av elcertifikat och reservdelar. Elcer-
tifikaten har värderats till nettoförsäljningsvärde på bal-
ansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses certifikatens 
beräknade försäljningspris minskat med försäljningskost-
nader. Reservdelslagret har värderats till anskaffningsbe-
lopp.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bok-
slutsdispositioner.

KONCERNREDOVISNING 
Dotterföretag

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på 
annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande 
inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansi-
ella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska 
fördelar.

Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. 
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tid-
punkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och 
med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade 
enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av en-
hetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive good-
will) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i 
sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till sum-
man av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda 
tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder 
samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är 
direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tillägg-
sköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga vär-
det, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvär-
vade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstid-
punkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade 
företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar 
och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller 
negativ goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvär-
det vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det 
i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade 
företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redo-
visas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuell nedskrivning. 
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Intresseföretag
Andelen av intressebolagen Näsvind AB:s och Vindbolaget 
i När AB:s resultat anses betydande och har konsoliderats 
enligt kapitalandelsmetoden. Andel av de mindre intresse- 
företagens resultat har undantagits från koncernredovis-
ningen eftersom de har en ringa betydelse i förhållande  
till koncernen i övrigt.

Övriga avsättningar
Där arrendeavtal eller myndighetstillstånd reglerar spär-
rmedel eller bankgaranti för återställning, periodiserar 
Bolaget över tid motsvarande belopp.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomsts-
katt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är 
inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller hän-
delser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga 
temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader 
som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppsk-
juten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära 
skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skat-
temässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur 
det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld 
förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras 
på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp 
på uppskjuten skatt och eget kapital.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäk-
ter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och och kostnader, men 
före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet ( % )
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserv-
er med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balan-
somslutningen.

Avkastning på eget kapital ( % )
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget 
kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag 
för uppskjuten skatt).

 Not 2 Övriga rörelseintäkter 

2021-01-01- 
2021-12-31

2020-01-01- 
2020-12-31

Koncern

Realisationsvinster 125 000 66 896

Övrigt 208 654 2906424

Summa 333 654 2 973 320

Moderföretag

Realisationsvinster 125 000 50 000

Övrigt 120 568 129 330

Summa   245 568 179 330
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 Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

2021-01-01- 
2021-12-31

2020-01-01- 
2020-12-31

Moderföretag

Revision och Redovisning på Gotland AB

Revisionsuppdrag 204 624 154 350

Andra uppdrag 65 167 35 377

Summa 269 791 189 727
     
Kommentar
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

 Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda

2021 Varav män 2020 Varav män

Moderföretag

Sverige 7,0 5,0 6,4 3,8

Totalt moderföretaget 7,0 5,0 6,4 3,8

Koncern

Övriga dotterbolag har inga anställda
    
Löner och andra ersättningar Moderbolag 

2021 2020

Styrelse och verkställande direktör 1 826 970 1 481 181

Övriga anställda 3 282 331 2 858 882

Summa 5 109 301 4 340 063

Sociala kostnader inklusive pensionskostnader Moderbolag 

2021 2020

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 105 000 90 000

Pensionskostnader för övriga anställda 283 043 258 795

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 723 736 1 315 219

Summa 2 111 779 1 664 014
  
Styrelsearvode utgår enligt årsstämmobeslut med 50 000 kr till ordinarie styrelseledamot och dubbelt belopp till styrelsens 
ordförande. Utöver styrelsearvoden ovan har lön utbetalats till VD Jonas Dahlström med 1 476 970 kr.
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 Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

2021-01-01- 
2021-12-31

2020-01-01- 
2020-12-31

Koncern

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Goodwill 531 774 531 770

Maskiner och andra tekniska anläggningar 42 159 001 40 445 069

Inventarier, verktyg och installationer 26 000 26 000

Summa 42 716 775 41 002 839

Moderföretag

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Maskiner och andra tekniska anläggningar 18 376 308 17 559 906

Inventarier, verktyg och installationer 26 000 26 000

Summa 18 402 308 17 585 906

 Not 6 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2021-01-01- 
2021-12-31

2020-01-01- 
2020-12-31

Koncern

Utdelning 428 319 529 709

Resultat från andel i intressebolag 1 161 507 402 545

Summa 1 589 826 932 254

Moderföretag

Utdelning 171 198 206 198

Summa 171 198 206 198

 Not 7 Bokslutsdispositioner Moderbolag

2021-01-01- 
2021-12-31

2020-01-01- 
2020-12-31

Erhållet koncernbidrag - 2 200 000

Summa - 2 200 000
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 Not 8 Skatt på årets resultat

2021-01-01- 
2021-12-31

2020-01-01- 
2020-12-31

Koncern

Aktuell skatt 15 641 276 290

Uppskjuten skatt -185 400 501 702

Summa -169 759 777 992

Moderföretag

Aktuell skatt - -

Summa - -

Not 9 Goodwill

2021-12-31 2020-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 2 658 057 2 658 057

Vid årets slut 2 658 057 2 658 057

Ackumulerade avskrivningar:

-Vid årets början -1 594 510 -1 062 740

-Årets avskrivning -531 774 -531 770

Vid årets slut -2 126 284 -1 594 510

Redovisat värde vid årets slut 531 773 1 063 547

 Not 10 Byggnader och mark

2021-12-31 2020-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 450 000 450 000

Redovisat värde vid årets slut 450 000 450 000

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 450 000 450 000

Redovisat värde vid årets slut 450 000 450 000

Taxeringsvärde mark: 73 000 73 000



29

 Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2021-12-31 2020-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 1 215 654 670 1 159 094 328

-Nyanskaffningar 250 629 585 59 077 077

-Avyttringar och utrangeringar  -150 000

-Valutakursdifferenser 1 135 775 -2 366 735

-Vid årets slut 1 467 420 030 1 215 654 670

Ackumulerade avskrivningar:

-Vid årets början -472 634 294 -433 779 805

-Årets avskrivning -48 782 748 -40 445 069

-Valutakursdifferenser -791 355 1 590 580

-Vid årets slut -522 208 397 -472 634 294

Ackumulerade nedskrivningar:

-Vid årets början -131 204 889 -131 204 889

-Vid årets slut -131 204 889 -131 204 889

Redovisat värde vid årets slut 814 006 744 611 815 487

Moderföretag

-Vid årets början 484 619 668 421 250 334

-Nyanskaffningar 42 714 753 63 519 334

-Avyttringar och utrangeringar -17 000 000 -150 000

-Vid årets slut 510 334 421 484 619 668

Ackumulerade avskrivningar:

-Vid årets början -205 286 183 -187 726 277

-Årets avskrivning -18 251 308 -17 559 906

-Vid årets slut -223 537 491 -205 286 183

Redovisat värde vid årets slut 286 796 930 279 333 485

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
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2021-12-31 2020-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 130 000 130 000

-Nyanskaffningar 636 703 -

-Vid årets slut 766 703 130 000

Ackumulerade avskrivningar:

-Vid årets början -73 667 -47 667

-Årets avskrivning -26 000 -26 000

-Vid årets slut -99 667 -73 667

Redovisat värde vid årets slut 667 036 56 333

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 130 000 130 000

-Nyanskaffningar 636 703 -

-Vid årets slut 766 703 130 000

Ackumulerade avskrivningar:

-Vid årets början -73 667 -47 667

-Årets avskrivning -26 000 -26 000

-Vid årets slut -99 667 -73 667

Redovisat värde vid årets slut 667 036 56 333

Not 13 Andelar i koncernföretag Moderbolag

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 52 308 686 52 131 686

-Förvärv 101 596 087 177 000

-Omklassificeringar - -

-Vid årets slut 153 904 773 52 308 686

Ackumulerade nedskrivningar:

-Vid årets början -14 427 866 -14 427 866

Vid årets slut -14 427 866 -14 427 866

Redovisat värde vid årets slut 139 476 907 37 880 820

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag  
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
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Dotterföretag / Org nr / Säte Antal
andelar i %

2021-12-31
Redovisat värde

2020-12-31
Redovisat värde

Samkraft Grännsjön AB, 556884-4780, Gotland 100 8 976 171 8 976 171

Samkraft Långberget AB 556816-6580, Gotland 100 4 139 069 4 139 069

Saba Wind OY 1868533-5, Ekenäs Finland 100 6 126 726 6 126 726

Istad Enterprise AB 556714-1030, Gotland 100 40 001 40 001

Gärdlösa Enterprise AB 556449-9936, Gotland 100 40 001 40 001

Silkomhöjden Enterprise AB 556716-0261, Gotland 100 40 001 40 001

Isgrannatorp Enterprise AB 556788-7434, Gotland 100 40 001 40 001

Ryd Enterprise AB 556714-1022, Gotland 100 40 001 40 001

Orust Enterprise AB 556716-0253, Gotland 100 40 001 40 001

Lärbro SPW AB 556794-5935, Gotland 100 2 700 000 2 700 000

Rammeldalsberget Holding AB 556925-0946, Stockholm 100 935 877 -

Svartvallsberget SPW AB 556878-1446, Gotland 100 89 063 828 -

Ownpower Gotland AB 556676-4931, Gotland 75 11 431 482 -

KlasBod Vindkraft AB 556748-7284, Gotland 66 5 615 652 5 596 152

Skålsparken AB 556882-7488, Gotland 55 27 501 27 501

Österudd och Näs Annex AB 556798-4587, Gotland 52 10 220 595 10 075 195

139 476 907 37 880 820

Not 14 Fordringar hos koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 43 983 000 56 813 000

-Förändring fordringar 28 100 506 -12 830 000

-Vid årets slut 72 089 506 43 983 000

Redovisat värde vid årets slut 72 083 506 43 983 000
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Not 15 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2021-12-31 2020-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 4 600 180 3 188 726

-Förvärv 2 567 457 1 031 106

-Avyttring - -68 001

-Årets andel i intresseföretagens resultat 1 161 507 402 545

-Omklassificeringar - 45 804

-Vid årets slut 8 329 144 4 600 180

Redovisat värde vid årets slut 8 329 144 4 600 180

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 3 350 552 2 273 642

-Förvärv 2 567 457 1 031 106

-Omklassificeringar - 45 804

Vid årets slut 5 918 009 3 350 552

Redovisat värde vid årets slut 5 918 009 3 350 552

Specifikation av moderföretagets innehav av andelar i intresseföretag

Intresseföretag / org nr, säte Andelar
/ antal i %

Redov värde hos 
moderföretaget

Ägda av moderbolag

Näsvind AB 556855-2565, Gotland 48 1 716 752

Kräklingbo Vind AB 556821-9918, Gotland 35 17 500

Vindbolaget i När AB, 556947-3373, Gotland 49 965 660

Torsburgen Vind AB, 556728-1489, Gotland 35 70 000

Näsudden Väst Administration AB, 556655-4803, Gotland 32 592 099

Eagle Wind JV AB, 559333-7429, Gotland 20 2 555 998

5 918 009
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Not 16 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

2021-12-31 2020-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 8 468 090 7 258 331

-Tillkommande fordringar 3 092 614 2 319 135

-Reglerade fordringar -6 274 026 -1 109 376

-Vid årets slut 5 286 678 8 468 090

Redovisat värde vid årets slut 5 286 678 8 468 090

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 7 938 090 6 728 331

-Tillkommande fordringar 3 092 614 2 319 135

-Reglerade fordringar -6 274 026 -1 109 376

-Vid årets slut 4 756 678 7 938 090

Redovisat värde vid årets slut 4 756 678 7 938 090
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Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021-12-31 2020-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 2 913 773 2 613 931

-Tillkommande tillgångar 693 582 345 646

-Omklassificeringar - -45 804

-Vid årets slut 3 607 355 2 913 773

Ackumulerade nedskrivningar:

-Vid årets början -1 841 748 -1 841 748

-Tillkommande nedskrivningar - -

-Vid årets slut -1 841 748 -1 841 748

Redovisat värde vid årets slut 1 765 607 1 072 025

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 2 384 185 2 094 643

-Tillkommande tillgångar - 335 346

-Omklassificeringar - -45 804

-Vid årets slut 2 384 185 2 384 185

Ackumulerade nedskrivningar:

-Vid årets början -1 668 748 -1 668 748

-Vid årets slut -1 668 748 -1 668 748

Redovisat värde vid årets slut 715 437 715 437

Not 18 Andra långfristiga fordringar

2021-12-31 2020-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 103 500 955 945

-Tillkommande fordringar - 103 500

-Reglerade fordringar -103 500 -955 945

-Vid årets slut - 103 500

Redovisat värde vid årets slut - 103 500
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Not 19 Checkräkningskredit

2021-12-31 2020-12-31

Koncernen

Beviljad kreditlimit 11 022 690 11 003 750

Outnyttjad del -10 702 054 -7 694 282

Utnyttjat kreditbelopp 320 636 3 309 468

Moderföretaget

Beviljad kreditlimit 10 000 000 10 000 000

Outnyttjad del 10 000 000 -7 439 947

Utnyttjat kreditbelopp - 2 560 053

Not 20 Övriga skulder till kreditinstitut

2021-12-31 2020-12-31

Koncern

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 195 504 491 187 117 289

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 181 976 498 124 104 908

377 480 989 311 222 197

Moderföretag

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 82 867 438 80 028 851

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 71 203 437 60 488 642

154 070 875 140 517 493

Not 21 Övriga skulder, långfristiga

2021-12-31 2020-12-31

Koncern

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 101 500 000 15 000 000

101 500 000 15 000 000

Moderföretag

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 101 500 000 15 000 000

101 500 000 15 000 000
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Not 22 Ställda säkerheter
Säkerhetsöverlåtelse avseende vindkraftverk innefattar även vidhängande rättigheter och tillstånd för fortsatt framtida drift.

2021-12-31 2020-12-31

Koncernen

För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar 143 176 600 140 525 000

Företagsinteckningar 175 588 300 174 262 500

Säkerhetsöverlåtelse avseende vindkraftverk 814 006 744 611 815 487

Pantsatta aktier 18 258 067 17 280 948

Spärrade bankmedel 1 455 269 1 455 269

Borgensförbindelser 193 648 653 128 803 945

Summa ställda säkerheter, koncern 1 346 133 633 1 074 143 149

Moderbolag

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 102 000 000 102 000 000

Säkerhetsöverlåtelse avseende vindkraftverk 286 796 930 279 333 485

Pantsatta aktier 4 372 760 3 395 641

Spärrade bankmedel 555 269 555 269

393 724 959 382 284 395

För dotterbolags skulder till kreditinstitut

Borgensförbindelse 193 648 653 128 803 945

Aktier i dotterbolag 13 355 246 13 355 246

207 003 899 142 159 191

Summa ställda säkerheter, moderbolag 600 728 858 563 697 026

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Bolaget genomförde en kontant riktad nyemission under april 2022 som inbringade totalt 34,3 MSEK före avdrag för tran-
saktionskostnader. Totalt emitterades 365 000 st aktier till 94 kr/st. Den riktade nyemissionen tecknades av att antal svenska 
och internationella institutionella investerare och family offices, däribland Premier Renewables Trust PLC och den befintliga 
ägaren Investment AB Spiltan.



37

 

Christina Bellander                                         Jonas Dahlström
       Styrelseordförande                                         Verkställande direktör

         Bo Ahlkvist                                                 Theodor Jeansson

       Fredrik Lindahl                                           Björn Carlsson

Jonas Mårtensson

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 april 2022

Anders Andersson  
Auktoriserad revisor

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir  
föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma.

Visby den 26 april 2022



38

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Slitevind AB (publ), 
org nr 556453-2819

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för Slitevind AB (publ) för räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernre-
dovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 
2021-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och kon-
cernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredo-
visningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
1-11. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och jag gör inget ut-
talande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den informa-
tion som identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag 
även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera 
detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 

och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsät-
ta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felak-
tigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
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ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revi-
sionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsre-
dovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckli-
ga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

- inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam 
ansvarig för mina uttalanden.
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Slitevind AB (publ) för 
räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncern-
ens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 

av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolider-
ingsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomis-
ka angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsför-
valtningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.
 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av för-
valtningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsent-
lighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Visby den 26 april 2022

Anders Andersson 
Auktoriserad revisor
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