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Bokslutskommuniké Skånska Energi AB (publ) 
 

SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET 2012  
 Omsättningen uppgick till 100,6 Mkr (97,7). 
 Rörelseresultat uppgick till 10,0 Mkr (11,8) varav nedskrivning av anläggningstillgångar  

om -1,3 Mkr (-).  
 Resultat efter finansiella poster uppgick till 9,8 Mkr (12,8). 
 Resultat efter skatt uppgick till 12,1 Mkr (8,1). Sänkt bolagsskatt har påverkat resultatet 

positivt med 5,2 Mkr. 
 Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,46 kr (0,97). 
 Förvärvade vattenkraftverk av Fortum ingick i verksamheten  
 från och med den 1 december. 
 Energimarknadsinspektionen godkände nätavgifterna för 2010 respektive 2011. 
 Beslut fattades om att öppna ett Energicenter i Malmö. 
 
SAMMANFATTNING AV JANUARI-DECEMBER 2012 
 Omsättningen uppgick till 349,5 Mkr (362,4). 
 Rörelseresultat uppgick till 37,9 Mkr (43,6) varav engångsposter om 4,4 Mkr (-). 
 Omfattande planerade underhållsåtgärder i vattenkraftverken belastade 
 rörelseresultatet med drygt 6 Mkr. 
 Resultat efter finansiella poster uppgick till 40,3 Mkr (45,4). 
 Resultat efter skatt uppgick till 34,5 Mkr (33,0). Sänkt bolagsskatt har påverkat resultatet 

positivt med 5,2 Mkr. 
 Resultat efter skatt per aktie uppgick till 4,16 kr (3,99). 

 
HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.  
 
UTDELNING, ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA 
 Styrelsen förslår en utdelning för 2012 om 2,80 kr per aktie (2,80). Årsredovisningen kommer 

att publiceras under vecka 17 på Skånska Energis hemsida. Årsstämman kommer att hållas 
på Boklunden i Torna Hällestad den 24 maj kl. 18.00.  

 
KONCERNENS NYCKELTAL 
 

Koncernens nyckeltal 2012 2011 2012 2011 Förändr. 

  Kv 4 Kv 4 Helår Helår   

 
  

 
  

  Omsättning, Mkr 100,6 97,7 349,5 362,4 -3,6% 

Rörelseresultat, Mkr 10,0 11,8 37,9 43,6 -13,1% 

Rörelsemarginal, % 10,0 12,1 10,9 12,0 -1,2 

Resultat efter finansiella poster, Mkr 9,8 12,8 40,3 45,4 -11,2% 

Resultat efter skatt, Mkr 12,1 8,1 34,5 33,0 4,5% 

Resultat per aktie, Kr 1,46 0,97 4,16 3,99 4,5% 

Räntabilitet på eget kapital1, % - - 13,6 13,4 0,1 

Räntabilitet på totalt kapital1, % - - 10,3 12,6 -2,4 

Eget kapital per aktie, Kr - - 31,4 30,03 4,6% 

Soliditet, % - - 58,8 69,5 -10,7 
1 Rullande tolv månader.  
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VD-KOMMENTAR 

Verksamheten 2012 följde vår strategiska inriktning. Vi utökade produktionskapaciteten inom 
förnybar energi genom förvärv av ytterligare vattenkraftverk samt befäste vår marknadsledande 
position inom energilösningar genom att uppföra ett antal betydelsefulla geoenergiprojekt i 
regionen.  

Under året genomfördes stora planerade renoveringar vid flera av våra befintliga vatten-
kraftverk och dammar vilket tillsammans med låga ersättningsnivåer för elproduktionen 
påverkade rörelseresultatet negativt. 

Lågkonjunkturen resulterade i en minskad värmepumpsförsäljning på privatmarknaden vilket 
ligger i linje med den minskning vi ser på hela den svenska värmepumpsmarknaden. Låg-
konjunkturen medförde även en minskning av antalet nyanslutningar inom vårt nätområde under 
året. 

Rörelseresultatet 2012 blev väsentligt lägre jämfört med 2011 exklusive engångsposter 
beroende på ovan nämnda faktorer. Engångsposter uppvägde delvis resultatförsämringen. 
Resultat efter skatt blev dock något högre jämfört med 2011 till följd av att den sänkta bolags-
skattesatsen påverkade resultatet positivt.  
 
Produktion 
I linje med koncernens långsiktiga strategi att expandera inom förnybar energi utökade Skånska 
Energi under fjärde kvartalet sin produktionskapacitet inom vattenkraft. I slutet av oktober 
tecknades ett avtal med Fortum om att förvärva nio vattenkraftverk belägna i åarna Svartån, 
Bulsjöån, Stångån och Emån sydost om Jönköping. Vattenkraftverken övertogs den 1 december 
och beräknas ha en total årsproduktion på ca 36 GWh.   

I samband med övertagandet övergick tre medarbetare till Skånska Energi. En ställ-
företrädande affärsområdeschef rekryterades under inledningen av 2013 med ansvar för drift och 
underhåll av all vatten- och vindkraftproduktion inom koncernen. Förvärvet av vattenkraftverken 
är en långsiktig investering och bedöms inte få någon större resultatpåverkan de närmaste åren. 

Elproduktionen uppgick till 8,8 GWh (5,7) under årets fjärde kvartal. Total ersättning för 
elproduktionen uppgick till 5,1 Mkr (3,1). Ökningen av elproduktionen var hänförbar till de nio 
vattenkraftverk som förvärvades av Fortum under kvartalet.  

Vattenkraftverket i Bölaryd återstartades i mitten av oktober efter en omfattande renovering.  
Skadan som inträffade på generatorn i Stackarp i september har inneburit att vatten-

kraftverket varit stillastående under kvartalet. En utredning pågår om olika lösningar för 
reparation eller renovering av verket. Anläggningen beräknas stå stilla under en period av 6-18 
månader beroende på vald åtgärd. 

 
Elnät 
Eldistributionen uppgick under fjärde kvartalet till 98,8 GWh (90,6). 

Driftssituationen var normal för perioden. Under fjärde kvartalet genomfördes skognings-
arbeten längs med luftlinjerna. Reläskyddsbytet i mottagningsstationen i Önneslöv påbörjades. 
Projektet som omfattar ett löpande utbyte av elmätare pågår enligt plan. De nya mätarna 
fjärravläser elleveransen till fastigheter genom radiokommunikation och ger en bättre stabilitet i 
kommunikationen med mätarna. Ca 7000 mätare har bytts ut sedan projektstarten. 

Antalet nyanslutningar för fjärde kvartalet var 8 (63) och totalt 60 (188) från årets början. 
Minskningen av antalet nyanslutningar beror på den allmänna avmattningen inom byggsektorn. 

Under december uppmättes ett effektuttag på 50 MW i mottagningsstationen i Södra Sandby, 
vilket är det högsta värdet som har uppmätts i stationen.  

Energimarknadsinspektionen har efter den årliga granskningen 2012 godkänt Skånska 
Energis nätavgifter för 2010 och 2011. 
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Elhandel 
Elförsäljningen uppgick under fjärde kvartalet till 87,8 GWh (83,1). 

Det fjärde kvartalet innebar en intensiv period med omtecknande av avtal. Antalet kunder 
både inom och utom nätområdet, ligger i paritet med det tredje kvartalet och vi ser en något 
högre försäljningsvolym i jämförelse med samma period 2011. 

Svag konjunktur i kombination med hög tillgänglighet på kärnkraften och en god hydrologisk 
balans har under kvartalet bidragit till låga spotpriser. Kylan under inledningen av december 
medförde dock att den hydrologiska balansen försämrades något för att vid årsskiftet ligga på 
normala nivåer. Prisområdesskillnaderna mellan elområdena och systempriset var fortsatt låga.  

Under kvartalet har en uppdaterad funktion för att teckna elavtal på hemsidan samt en 
mobilapplikation tagits fram. De nya funktionerna kommer att lanseras under inledningen av 
2013 och ska underlätta för både befintliga och nya kunder att teckna elavtal. 

 
Energilösningar 
Orderingången för avdelning Fastigheter var fortsatt god under perioden.  

Under fjärde kvartalet erhölls bland annat ett uppdrag att utföra geoenergianläggningar med 
säsongslagrad energi till Fortifikationsverket i Rinkaby och Revingehed. Deep Green Cooling 
projektet för Skanskas nya kontor i Hyllie utökades under perioden med ytterligare borrning. 
Projektet med att ersätta fjärrvärme med geoenergi till Bostadsrättsföreningen Friheten i Malmö 
påbörjades under perioden och avslutades under februari månad.  

Efter periodens utgång erhöll Skånska Energi ett uppdrag av IKANO Retail Centres att på 
totalentreprenad projektera och uppföra en geoenergianläggning med säsongslagrad energi till 
ett handelscentrum i Borlänge. 

Skånska Energi fortsatte under perioden att utveckla och förstärka organisationen för att 
möta marknadens efterfrågan. Dessutom valde vi att öka marknadsnärvaron genom att ta ett 
beslut om att öppna ett Energicenter i Malmö. Vår starka marknadsposition inom geoenergi 
skapar möjligheter till en stabil utveckling framöver.  

Den svenska värmepumpsmarknaden påverkades av lågkonjunkturen. Det låga bostads-
byggandet och den minskade rörligheten på bostadsmarknaden i kombination med den ökade 
mättnadsgraden på villamarknaden har lett till en minskad efterfrågan på värmepumpar.   

 
Utsikter för 2013 
Koncernens vattenkraftverk är från och med årsskiftet inte berättigade till elcertifikat.  Detta 
beräknas påverka rörelseresultatet med motsvarande 2,5-3,0 Mkr på årsbasis. Nuvarande 
terminspriser indikerar fortsatt låga ersättningsnivåer för elproduktionen under 2013 vilket 
kommer att påverka rörelseresultatet negativt. 

En utredning pågår om vattenkraftverket i Stackarp om vilken åtgärd som ska genomföras. 
Åtgärden kommer att få till följd att verket beräknas vara avställt under en period mellan 6-18 
månader.  

Vi ser en fortsatt positiv utveckling för geoenergilösningar inom fastighetssegmentet, 
framförallt avseende kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar.  

Lågkonjunkturen bedöms få en fortsatt påverkan på värmepumpsförsäljningen till konsument 
och på antalet nyanslutningar inom elnätet.  

Koncernens rörelseresultat för 2013 bedöms utifrån normala betingelser att hamna i paritet 
med 2012.  
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FINANSIELL INFORMATION 
 
Säsongsvariationer 
Resultatet för verksamheten inom affärsområde Elnät och Elhandel påverkas mest av utfallet 
under årets första och sista kvartal. Variationer i väderleken under dessa kvartal kan ha stor 
resultatpåverkan. 

 
Omsättning 
Koncernens omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 100,6 Mkr (97,7). 

Koncernens omsättning under perioden januari – december uppgick till 349,5 Mkr (362,4) 
varav engångsposter om 12,4 Mkr (-) hänförligt till realisationsvinsten vid försäljningen av 
Rävmarken vattenkraftverk om 2,4 Mkr samt en engångsersättning om 10 Mkr för uppgörelsen 
mellan Skånska Energi och Lunds Energi som innebar en rättighet för Lunds Energi att förlägga 
en 130 kV kabel inom Skånska Energis nätkoncessionsområde. Detta motsvarar en minskning 
med 12,9 Mkr eller 3,6% jämfört med 2011. Minskningen var huvudsakligen hänförlig till lägre 
elpriser på Nordpool för spotrelaterade produkter och ett visst kundtapp av större företags-
kunder inom elhandelsverksamheten. 

 
Resultat 
Koncernens rörelseresultat under fjärde kvartalet inklusive engångsposter uppgick till 10,0 Mkr 
(11,8) varav nedskrivning av anläggningstillgångar om -1,3 Mkr till följd av generatorhaveriet i 
Stackarp vattenkraftverk. Resultat efter finansiella poster uppgick till 9,8 Mkr (12,8). Resultat 
efter skatt uppgick till 12,1 Mkr (8,1), vilket motsvarar 1,46 kronor per aktie (0,97).  

Koncernens rörelseresultat under perioden januari – december inklusive engångsposter 
uppgick till 37,9 Mkr (43,6) varav engångsposter om 4,4 Mkr. Resultat efter finansiella poster 
uppgick till 40,3 Mkr (45,4). Detta motsvarar en minskning med 5,1 Mkr eller 11,2% jämfört med 
2011. Resultat efter skatt uppgick till 34,5 Mkr (33,0), vilket motsvarar 4,16 kronor per aktie 
(3,99). De främsta orsakerna till det lägre rörelseresultatet jämfört med 2011 var att intäkterna 
påverkades negativt till följd av låga ersättningsnivåer samt renoveringsarbeten på vatten-
kraftverken. Resultatet har även påverkats av nedskrivningar av anläggningstillgångar samt färre 
nyanslutningar.  
 
Framtida utveckling 
Med anledning av en större andel egen förnybar elproduktion kommer vi de kommande åren att 
se svängningar i rörelseresultatet i större omfattning än tidigare på grund av variationer på 
elpriser och vattenflöden. Gjorda investeringar i vattenkraftverk bedöms ha en positiv inverkan på 
koncernens långsiktiga resultatutveckling.  
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Elproduktion och Elleveranser 
Elproduktionen uppgick under fjärde kvartalet till 8,1 GWh (4,8) i vattenkraftverken samt 0,7 GWh 
(0,9) i vindkraftverken. Ökningen i vattenkraftverken var hänförlig till förvärvade vattenkraftverk 
av Fortum som övertogs den 1 december. Under perioden januari – december uppgick elproduk-
tionen till 17,1 GWh (17,2) i vattenkraftverken samt 2,7 GWh (2,7) i vindkraftverken.  

Eldistributionen uppgick under fjärde kvartalet till 98,8 GWh (90,6). Under perioden januari – 
december uppgick eldistributionen till 327,8 GWh (319,6). Ökningen var främst hänförlig till 
kallare väderlek i slutet av året. Elförsäljningen uppgick under fjärde kvartalet till 87,8 GWh 
(83,1). Under perioden januari – december uppgick elförsäljningen till 304,1 GWh (316,7). Minsk-
ningen var hänförlig till att några större företagskunder valt att byta elleverantör. 

 
Kassaflöde och Finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick under 
perioden januari – december till 55,3 Mkr (51,2). Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital 
uppgick under motsvarande period till -11,2 Mkr (6,9). Koncernens likvida medel var vid 
periodens utgång 51,7 Mkr mot 105,3 Mkr vid årets ingång.  

 
Investeringar 
Koncernen har under perioden januari – december investerat 146,5 Mkr (18,6). Av investeringarna 
avser 127,0 Mkr företagsförvärv. Resterande 19,5 Mkr (18,6) avser i huvudsak investeringar i 
maskiner och inventarier i befintliga verksamheter. 

 
Personal 
Medelantalet anställda i Skånska Energikoncernen under perioden januari – december uppgick 
till 57 personer (52), varav 14 (13) är kvinnor. Ökningen var hänförlig till expansionen inom 
affärsområde Energilösningar. 

 
Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemensamma funktioner 
samt finansiering. Omsättningen uppgick under perioden januari – december till 14,9 Mkr (16,5) 
med ett resultat efter finansiella poster på 19,4 Mkr (17,4). Investeringar uppgick till 4,0 Mkr (0,1). 
Likvida medel var vid periodens utgång 16,2 Mkr mot 71,2 Mkr vid årets ingång.  

 
Händelser efter periodens utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
I den operativa verksamheten finns riskfaktorer som kan komma att påverka Skånska Energis 
affärsmässiga och finansiella ställning. Dessa inkluderar både verksamhets- och marknads-
relaterade risker såsom driftsstörningar, allmänna prisrelaterade förändringar, beroende av 
nyckelpersoner, tillstånd och förändringar i lagar och regelverk. Ur ett investerarperspektiv finns 
därtill aktiemarknadsrelaterade risker kopplade till bland annat aktiekursens utveckling, 
framtida utdelning, utspädningseffekter samt likviditeten i aktien. För ytterligare beskrivning av 
risker och säkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen. 

 
Transaktioner med närstående 
Koncernen har inte gjort några affärer med närstående under fjärde kvartalet. 
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Finansiell kalender 
Årsredovisning publiceras och skickas ut vecka 17, 2013 
Delårsrapport, jan-mars 2013 – 24 maj 2013, kl. 8.00 
Årsstämma – 24 maj 2013, kl. 18.00 
Delårsrapport, april-juni 2013 – 30 aug 2013, kl. 8.00 
Delårsrapport, juli-sept 2013 – 22 nov 2013, kl. 8.00 

 
Aktieinformation 
Skånska Energis B-aktier listades på Nasdaq OMX First North den 8 december 2011. Samtidigt 
avnoterades aktien från den tidigare handelsplatsen hos Sparbanken Öresund. Skånska Energis 
A-aktier är inte föremål för organiserad handel. Certified Adviser och likviditetsgarant är Erik 
Penser Aktiebolag.  

 
Omvandling 
Ägare av aktier av serie A ska ha rätt att begära omvandling av aktier av serie A till aktier av serie 
B. Sådan begäran ska göras skriftligen till bolaget och ange det antal aktier av serie A som 
önskas omvandlade. Bolaget ska anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. 
Omvandlingen är verkställd då registrering sker i avstämningsregistret. För vidare instruktioner 
och anmälningsblankett hänvisas till hemsidan, www.skanska-energi.se.  

Under tredje kvartalet 2012 har, på begäran av aktieägare, 654 A-aktier omvandlats till B-
aktier. Registreringen har verkställts i oktober 2012. Omvandling minskar det totala antalet 
röster i bolaget. Det totala antalet röster uppgick vid periodens utgång efter omvandlingen till 
23 062 806. 

 
Antal aktier 
Antal aktier uppgick vid periodens utgång till 8 277 120, fördelade på 1 642 854 A-aktier och 6 634 
266 B-aktier. 
 
Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Samma redovisnings-
principer och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen dock har 
beräkningsgrunden för avskrivningstiden för mätare ändrats. 
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RESULTATRÄKNING 
 

Koncernens resultaträkning 2012 2011 2012 2011 

(Kkr) Kv4 Kv4 Helår Helår 

 
  

 
  

 Rörelseintäkter   
 

  
 Nettoomsättning 99 615 95 324 334 391 355 899 

Aktiverat arbete för egen räkning 646 300 1 992 1 885 

Övriga rörelseintäkter 326 2 087 13 103 4 574 

 
100 587 97 711 349 486 362 358 

 
  

 
  

 Rörelsekostnader   
 

  
 Råvaror och förnödenheter -17 590 -9 427 -37 859 -40 285 

Energiinköp -48 276 -46 038 -171 183 -187 856 

Övriga externa kostnader -8 426 -13 352 -39 500 -36 823 

Personalkostnader -10 130 -10 712 -36 286 -33 508 

Av- och nedskrivning anläggningstillgångar -6 141 -6 388 -26 726 -20 256 

 
-90 563 -85 917 -311 554 -318 728 

 
  

 
  

 Rörelseresultat 10 024 11 794 37 932 43 630 

 
  

 
  

 Resultat från finansiella investeringar   
 

  
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 252 2 036 3 148 3 126 

Räntekostnader och liknande resultatposter -471 -1 022 -761 -1 352 

 
-219 1 014 2 387 1 774 

 
  

 
  

 Resultat efter finansiella poster 9 805 12 808 40 319 45 404 

 
  

 
  

 Minoritetens andel i resultat före skatt 0 -116 33 -523 

Skatt på periodens resultat 2 317 -4 636 -5 886 -11 894 

Periodens resultat 12 122 8 056 34 466 32 987 

 
  

 
  

 Resultat efter skatt per aktie, Kr 1,46 0,97 4,16 3,99 

Antal aktier vid periodens slut 8 277 120 8 277 120 8 277 120 8 277 120 

Genomsnittligt antal aktier under perioden 8 277 120 8 277 120 8 277 120 7 449 408 
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BALANSRÄKNING 
 

Koncernens balansräkning 2012-12-31 2011-12-31 

(Kkr)     

 
  

 TILLGÅNGAR   
 

 
  

 Anläggningstillgångar   
 Immateriella anläggningstillgångar   
 Goodwill 2 089 2 686 

Materiella anläggningstillgångar   
 Byggnader och mark 89 761 5 624 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 200 629 164 432 

Inventarier 1 891 1 230 

Pågående nyanläggningar och förskott 4 182 2 419 

Finansiella anläggningstillgångar   
 Andra långfristiga fordringar 670 1 776 

Summa anläggningstillgångar 299 222 178 167 

 
  

 Omsättningstillgångar   
 Varulager   
 Råvaror och förnödenheter 1 346 1 785 

Elcertifikat 8 198 7 078 

Kortfristiga fordringar   
 Kundfordringar 27 878 21 753 

Skattefordringar - - 

Upparbetade, ej fakturerade intäkter 527 954 

Övriga fordringar 3 445 1 314 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 49 560 41 083 

Kortfristiga placeringar  12 793 24 277 

Kassa och bank 38 953 80 986 

Summa omsättningstillgångar 142 700 179 230 

 
  

 SUMMA TILLGÅNGAR 441 922 357 397 
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BALANSRÄKNING forts. 
 

Koncernens balansräkning 2012-12-31 2011-12-31 

(Kkr)     

 
  

 Eget kapital   
 Aktiekapital 51 732 51 732 

Bundna reserver 29 805 19 696 

Fria reserver 143 825 144 107 

Periodens resultat 34 466 32 987 

Summa eget kapital 259 828 248 522 

 
  

 Minoritetsintressen - 1 946 

 
  

 Avsättningar   
 Uppskjuten skatteskuld 45 051 30 784 

 
  

 Långfristiga skulder   
 Skulder till kreditinstitut 54 313 - 

Övriga skulder 900 900 

Summa långfristiga skulder 55 213 900 

 
  

 Kortfristiga skulder   
 Skulder till kreditinstitut 688 - 

Leverantörsskulder 27 247 27 412 

Skatteskulder 912 107 

Övriga skulder 7 541 5 108 

Fakturerade, ej upparbetade intäkter  2 665 608 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 42 777 42 010 

Summa kortfristiga skulder 81 830 75 245 

 
  

 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER 441 922 357 397 

 
  

 Ställda panter  129 795 3 500 

Ansvarsförbindelser  30 243 11 455 
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 
 

Koncernens förändring i eget kapital 2012 2011 2012 2011 

(Kkr) Kv4 Kv4 Helår Helår 

 
  

 
  

 Ingående eget kapital 247 706 240 160 248 522 242 250 

 
  

 
  

 Utdelning - - -23 160 -27 125 

Koncernjustering minoritet  - - - 104 

Minoritetens andel av erhållet koncernbidrag - 306 - 306 

Periodens resultat 12 122 8 056 34 466 32 987 

Utgående eget kapital 259 828 248 522 259 828 248 522 

 
 

 
 

KASSAFLÖDESANALYS 
 

Koncernens kassaflödesanalys 2012 2011 2012 2011 

(Kkr) Kv4 Kv4 Helår Helår 

 
  

 
  

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 15 403 18 662 55 304 51 173 

Kassaflöde från föränd. av rörelsekap. (exkl likvida medel) 2 671 -1 025 -11 206 6 869 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 074 17 637 44 098 58 042 

 
  

 
  

 Kassaflöde från investeringsverksamheten -131 264 -7 390 -146 479 -18 602 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 74 215 1 465 48 864 -27 999 

 
  

 
  

 Periodens kassaflöde -38 975 11 712 -53 517 11 441 

Likvida medel vid periodens början 90 721 93 551 105 263 93 822 

Likvida medel vid periodens slut 51 746 105 263 51 746 105 263 
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NYCKELTALSDEFINITIONER 
 

Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i relation till rörelseintäkter. 
Vinstmarginal 
Resultat efter finansiella poster i relation till rörelseintäkter. 
Resultat efter skatt per aktie 
Resultat efter skatt i relation till antal aktier vid periodens utgång. 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital vid periodens slut i relation till antal aktier vid periodens utgång. 
Räntabilitet på eget kapital efter skatt 
Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital under rullande tolv 
månader. 
Räntabilitet på totalt kapital före skatt 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till genomsnittlig balansomslutning 
under rullande tolv månader. 
Soliditet 
Eget kapital i relation till balansomslutningen vid periodens utgång. 

 
 
 

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för en översiktlig granskning av 
bolagets revisorer. 
 

 
Södra Sandby den 22 februari 2013 
 
Styrelsen 
Skånska Energi AB (publ) 

 
 

 
PRESSMEDDELANDE UNDER FJÄRDE KVARTALET 
 

2012-10-31 Omvandling av aktier 
2012-10-31 Skånska Energi förvärvar vattenkraft av Fortum 
2012-11-05 Fortifikationsverket uppgraderar till geoenergi 
2012-11-12 Fortifikationsverket uppgraderar till geoenergi i Revingehed 
2012-12-11 Förvärv av vattenkraft slutförd 
2012-12-12 Skånska Energi rekryterar ny stf affärsområdeschef 

 
 
 
 

 


