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2012

(13 april) 
Finansiering av åtgärder 
för att kartlägga ålens 
vandringsmönster

(24 april) 
Uppgörelse med 
Lunds Energi om 
kabelförläggning

(21 feb) 
Förvärv av resterande 
aktier i Skånska Energi 
Vattenkraft AB

(14 feb) 
Samarbets
avtal tecknas 
med JM

(7 feb) 
Uppdrag om ny geoenergi
anläggning till Lunds nya  
kommunhus Kristallen erhålls

(21 feb ) 
Rävmarkens  
vattenkraftverk  
avyttras

(10 jan) 
Småskaliga elproducenter 
får fast ersättning om  
1 kr/kWh

Årsstämma kommer att hållas i Boklundens restaurang i Torna Hällestad den 
24 maj 2013 klockan 18.00. Den som önskar deltaga på stämman:

► Ska vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear 
Sweden AB gör per den 17 maj 2013.

► Ska ha anmält sig hos bolaget senast den 20 maj 2013. Vid anmälan ska 
uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, 
adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och 
biträden.

► Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för 
att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta för
valtaren härom i god tid före den 17 maj 2013, då sådan registrering måste 
vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear 
Sweden AB gör per nämnda datum.

ÅRSSTÄMMA

(25 jan) 
Erik Penser bank
aktiebolag blir  
likviditetsgarant

(31 jan) 
Serviceverksamhet 
för restaurang  
avvecklas

(23 april) 
Renovering av  
Bölarydsverket i 
Nissan påbörjas

(15 mars) 
Investeringar  
i ytterligare 
borrkapacitet
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►  Omsättningen uppgick till 349,5 Mkr (362,4). 

►  Rörelseresultatet 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).

►  Styrelsen föreslår en utdelning om 2,80 kr per aktie (2,80).

►  Resterande 9 procent av aktierna i Skånska Energi Vattenkraft AB förvärvades och Rävmarkens vattenkraftverk avyttrades. 

►  En uppgörelse träffades mellan Skånska Energi och Lunds Energi om förläggning av en 130 kV kabel inom 

Skånska Energis nätkoncessionsområde.

►  Förvärv av nio vattenkraftverk av Fortum som ingick i verksamheten från och med den 1 december.

►  Energimarknadsinspektionen godkände nätavgifterna för 2010 respektive 2011.

Koncernen 2012 2011 2010 2009 2008

Omsättning, Mkr 349,5 362,4 388,5 348,2 352,1
Rörelseresultat, Mkr 37,9 43,6 40,3 37,8 37,6
Rörelsemarginal, % 10,9 12,0 10,4 10,8 10,7
Resultat efter finansiella poster, Mkr 40,3 45,4 41,3 39,1 37,3
Resultat efter skatt, Mkr 34,5 33,0 30,0 28,3 27,8
Resultat efter skatt per aktie, kr 2) 4,16 3,99 3,62 3,42 3,36
Utdelning per aktie, kr 1) 2) 2,80 2,80 3,28 2,48 2,40
Räntabilitet på eget kapital efter full skatt, % 13,6 13,4 12,6 12,4 12,6
Räntabilitet på totalt kapital, % 10,3 12,6 11,3 11,1 11,6
Eget kapital per aktie, kr 31,39 30,03 29,27 28,10 27,05
Soliditet, % 58,8 69,5 63,4 65,2 63,3
1) För 2012: styrelsens förslag
2) Uppgifter för 20082010 har omräknats med hänsyn till fondemission 2011

2013

(12 dec) 
Skånska Energi rekryterar 
stf affärsområdeschef 
Produktion

(11 dec) 
Energimarknads
inspektionen god  känner 
nätavgifterna

(1 januari) 
Tilldelningen av  
elcertifikat upphör 
för elproduktionen

(4 mars) 
Energicenter  
öppnar  
i Malmö

(1 dec) 
Skånska Energi  
förvärvar nio vatten
kraftverk av Fortum

(12 nov) 
Fortifikationsverket anlitar 
Skånska Energi för att uppföra 
två geoenergianläggningar

(28 sept) 
Brand i generatorn 
vid Stackarps  
vattenkraftverk

(19 sept ) 
Affärsområde Energi
lösningar förstärks med 
fyra nya medarbetare

(15 juni) 
Uppdrag om att bygga 
om geoenergianläggning 
vid Triangeln i Malmö

ÅRET I KORTHET
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VD
KOMMENTERAR

energikällor och att vi dessutom blir 
en av de största innehavarna av små
skalig vattenkraft i Sverige. Genom 
förvärvet skapar vi också en betydligt 
mer robust organisation som ansva
rar för drift och underhåll av koncer
nens vattenkraftverk.

Vår strategiska satsning på en 
större andel förnybar elproduktion 
kommer att ge svängningar i resulta
tet i större omfattning än tidigare på 
grund av variationer på elpriser och 
vattenflöden. Min bedömning är dock 
att investeringen kommer att ha en 
klart positiv inverkan på koncernens 
långsiktiga resultatutveckling.

Klimatet är en röd tråd i er verksam-
het. Är detta ett strategiskt val?
Absolut! I oktober presenterades en 
rapport av Världsbanken som visar 
att koldioxidutsläppen fortsätter att 
öka varje år och att vi är på väg mot 
en temperaturökning på fyra grader 
celsius. Detta är dubbelt så mycket 
som världen kom överens om på 
Klimat konferensen i Köpenhamn 
2009, att ha som målsättning. Detta 
är oroväckande siffror som vi måste 

År 2012 har gått i vattnets tecken för 
Skånska Energi. Berätta!
Ja, det stämmer. Mycket av det som 
hänt under året har handlat om vatten
kraft! I början av 2012 gjorde vi en upp
görelse som innebar att vi för värvade 
resterande del av aktierna i Skånska 
Energi Vattenkraft AB och samtidigt av
yttrade vattenkraftverket Rävmarken. 
Större planerade renoveringar av våra 
vattenkraftverk har pågått under hela 
året, dels av Bölarydsverket i Nissan 
och dels av dammarna i Stackarp och 
Forsmöllan. De genomförda åtgär
derna kommer att förlänga verkens 
livslängd och förbättra driftsäkerheten. 
Vi kommer dessutom under 2013 att 
genomföra ytterligare investeringar 
i Stackarp, så att vi tilldelas nya el
certifikat för verket under 15 år. I slutet 
av året genomförde vi en historisk affär 
då vi förvärvade nio vattenkraftverk av 
Fortum. Verken är belägna i Småland 
sydost om Jönköping.

Vad innebär förvärvet av ny vatten-
kraft för er?
Främst innebär det att vi tar ytterliga
re ett steg i vår satsning på förnybara 

ta på stort allvar. Vi har sedan ett 
antal år tillbaka verkat för ett bättre 
klimat genom att erbjuda kunderna 
100 procent förnybar energi från 
sol, vind och vatten. För mig är det 
självklart att vi måste använda solens 
energi mer effektivt. 

Vi erbjuder redan idag solfångare 
och solceller, och deras betydelse 
kommer att växa i framtiden i takt 
med teknikutvecklingen, men i syn
nerhet tror vi på geoenergi. Inom 
geoenergin har utvecklingen redan 
nått mycket långt och vi ser ett väx
ande intresse från både privata och 
kommersiella fastighetsägare. 

Geoenergi är, som du säger, en 
alltmer intressant energilösning för 
många fastighetsägare. Har kunska-
pen kring denna energikälla ökat?
Ja, allt fler upptäcker fördelarna med 
geoenergi och det är min bild att kun
skapen och intresset ökar för varje ny 
anläggning vi bygger. Som fastighets
ägare äger du din egen anläggning och 
har själv kontroll över kostnaderna, 
samtidigt som du bidrar till ett bättre 
klimat. Geoenergi är en högeffektiv 
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bilden av Skånska Energi för att 
motivera en nedgång. Marknaden 
värderar dock Skånska Energi
aktien på motsvarande sätt som man 
värderar andra aktier. Likviditeten, 
omsättningen i aktien, har periodvis 
varit på låga nivåer vilket troligtvis 
har påverkat intresset för aktien och 
därmed värderingen.

Hur ser du på resultatutvecklingen?
Rörelseresultatet 2012 exklusive 
engångsposter blev väsentligt lägre 
jämfört med 2011 till följd av stora 
planerade renoveringar vid flera av 
våra befintliga vattenkraftverk och 
låga ersättningsnivåer för elproduk
tionen. Dessutom har den rådande 
lågkonjunkturen påverkat värme
pumpsförsäljningen och antalet 
nyanslutningar inom elnätet.

Min bedömning är att rörelse
resultatet för 2013 kommer att bli i 
paritet med 2012. Fortsatt planerade 
underhållsåtgärder vid vattenkraft
verken, lägre ersättningsnivåer 
för elproduktionen och en svagare 
konjunktur kommer att påverka re
sultatet negativt men detta kommer 
till viss del att uppvägas av en fortsatt 
positiv resultatutveckling för fastig
hetssegmentet inom affärsområde 
Energilösningar.

Jag ser positivt på koncernens 
långsiktiga resultatutveckling de 
närmaste åren. Allt tyder på en 
fortsatt framgång inom affärsområde 
Energilösningar där intresset för geo
energi ökar kontinuerligt. Dessutom 
ser vi en långsiktig positiv resultatut
veckling inom affärsområde Produk
tion mot bakgrund av de förvärv som 
genomfördes under året.

Hur arbetar ni med varumärket och 
kommunikationen till marknaden?
Vi vet genom undersökningar att 
vi har väldigt nöjda kunder, men vi 
måste öka kännedomen om Skånska 
Energi och tydliggöra kommunikatio
nen ut till marknaden. Vi befinner oss 
just nu mitt i en process med att se 
över vårt varumärke. Det är otroligt 
viktigt att underlätta kundernas möj
ligheter att ta kontakt och få informa
tion. Vår mobilanpassade hemsida 
och vår nya app för smartphones som 
lanseras under 2013 är exempel på 

bostadsrättsföreningar i Malmö nu 
satsar på geoenergi. Vi ser städerna 
som en viktig marknad, det är där de 
stora fastigheterna ligger, och därför 
öppnade vi i början av 2013 ett Energi
center i Malmö.

Energimarknadsinspektionen har 
granskat era nätavgifter under året. 
Vad blev utfallet av detta?
Det stämmer att våra nätavgifter år
ligen granskas. I slutet av året fick vi 
besked av Energimarknadsinspektio
nen att man efter den årliga gransk
ningen under 2012 godkänt Skånska 
Energis nätavgifter för 2010 och 2011. 

Aktien har haft en negativ trend 
under året. Vad är din kommentar 
till detta?
Enligt min uppfattning har den finan
siella rapporteringen inte förändrat 

energilösning som tar vara på den 
solenergi som kontinuerligt lagras  
i marken, det vill säga bergvärme. 

Jag brukar säga att den bästa 
kilowattimmen är den som inte 
produceras och att den energi som 
används måste användas så effektivt 
som möjligt.  Geoenergi är idag så 
nära man kan komma detta. Varje 
kWh som sätts in i en anläggning ger 
mångdubbelt fler ut.  När det gäller 
att minska utsläpp är geoenergi 
enligt min uppfattning oöverträffat 
som energlösning, och solenergi 
i kombination med el producerad 
från vattenkraft innebär en minimal 
påverkan på miljön.

Ideon Gateway, IKEA Svågertorp, 
Lunds nya kommunhus Kristallen 
och Skanskas nya kontor i Malmö, 
är exempel i regionen som alla har 
anammat tekniken och kommer att 
minska utsläppen av koldioxid med 
över 1 000 ton bara under 2013. 

Särskilt gläder det mig att många 

detta. De sociala medierna får allt 
större betydelse och vi måste följa 
med i denna utveckling.

Vilka frågor ligger i fokus för 2013?
Det strategiska kommunikationsar
betet och vårt målmedvetna utveck
lingsarbete fortsätter inom samtliga 
affärsområden.

På produktionssidan handlar det 
om att säkerställa en hög tillgänglig
het. Våra nyförvärvade vattenkraft
verk kräver ett antal åtgärder och 
renoveringar som planeras att ge
nomföras under de kommande åren.

För våra energilösningar kom
mer etableringen i Malmö att få stor 
betydelse. Vi vill möta den marknads
potential som finns, framförallt i form 
av en ökad efterfrågan på geo energi 
till bostadsrättsföreningar och kom
mersiella fastigheter. Vi kommer 
även arbeta aktivt  med värmepumps
försäljning mot privatmarknaden 
i Malmöregionen genom vårt nya 
Energicenter.

Affärsområde Elhandel kommer 
att utveckla kommunikations arbetet 
vidare. Vi vill öka kännedomen om 
Skånska Energi, förstärka vår när varo 
och öka effektiviteten. Vårt mål är att 
vi ska sälja mer, särskilt inom vårt 
nätområde, och närma oss kunden.

På elnätssidan fortsätter vi vårt ar
bete att säkerställa ett driftsäkert nät. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla 
mina medarbetare för deras engage
mang i att fortsätta utveckla Skånska 
Energi. Ett stort tack riktas också till 
våra kunder och samarbetspartners 
som också under 2012 medverkat till 
att bygga den plattform som vi som 
koncern står på. Med denna plattform 
har vi en fantastisk potential att fort
sätta utvecklas som energiföretag, 
med fortsatt stort miljöansvar och att 
ligga i framkant inom förnybar energi. 

S. Sandby mars 2013

Geoenergi är  
oöverträffat  
som energilösning

Per eliasson
VD och koncernchef Skånska energi ab
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PEr EliASSon
VD OCH AFFÄRSOMRÅDESCHEF PRODUKTION

– Året har på många sätt präglats av 
vår vattenkraftsverksamhet. Under 
hösten utökade vi vattenkraftsport
följen med flera verk, dessutom har vi 
genomfört flera planerade reno
veringsåtgärder för att säkerställa 
tillgängligheten och säkerheten vid 
våra verk, säger Per Eliasson, affärs
områdeschef Produktion. 

Förvärv vattenkraftverk
I december övertog Skånska Energi 
nio vattenkraftverk som förvärvades 
av Fortum. Verken är belägna i åarna 
Svartån, Bulsjön, Stångån och Emån 
sydost om Jönköping och har en 
medelproduktion på ca 36 GWh per 
år. Totalt ger Skånska Energis vat
tenkraftverk nu en elproduktion på ca 
50 GWh per år.

– Förvärvet var en stor och viktig 

affär som ligger i linje med vår lång
siktiga strategi att expandera inom för
nybar energi. Nu är vi en av de största 
innehavarna  av småskalig elproduk
tion i Sverige, säger Per Eliasson. 

I samband med övertagandet 
rekryterades tre medarbetare, som 
tidigare var anställda av Fortum, för 
skötsel av verkens drift och underhåll. 
Dessutom rekryterades en ny ställfö
reträdande affärsområdeschef som 
ansvarar för all vatten och vindkraft
produktion inom Skånska Energi.

– Genom expansionen har vi fått en 
effektivare driftsorganisation som ger 
stora möjligheter att utveckla vår vat
tenkraftsverksamhet ytterligare. Med 
vår nya organisation har vi förstärkt 
kompetensen och ledningen inom 
affärsområde Produktion, säger Per 
Eliasson

Skånska energi har egen småskalig produktion av 
för nybar el i form av vind- och vattenkraft. Under året 
har Skånska energi expanderat verksamheten inom 
förnybar energi ytterligare och har nu totalt en årspro-
duktion på ca 50 GWh som räcker till ca 10 000 hushåll. 
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ersättning för kraft producerad i Skånska energis 
vind- och vattenkraftverk.
ersättning för elproduktion i vind- och vatten-
kraftverk.

erSättninG

elPrODUKtiOn

elproduktion i vind- och vattenkraftverk.
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Befintliga betongfundament 
vid intags och utloppskanalen 
renoverades vid Bölarydsverket 
i Nissan.

Förvärvet ligger i linje med vår 
långsiktiga strategi att expandera 
inom förnybar energi

renovering och underhåll
Under året har ett antal planerade 
renoveringar och underhållsåtgärder 
genomförts på några av Skånska  
Energis vattenkraftverk. Dessa 
åtgärder ligger i linje med de un
derhållsplaner som satts upp för att 
årligen effektivisera elproduktionen 
och förbättra säkerheten.

Det största underhållsprojektet ut
fördes vid Bölarydsverket i Nissan där 
befintliga betongfundament vid intags 
och utloppskanalen renoverades. 

Renoveringen som var mycket 
omfattande krävde torrläggning av in 
och utloppet i form av en fångdamm i 
sex månader. 

För att höja säkerheten vid vatten
kraftverken Stackarp och Forsmöllan i 
Rönne Å har dammvallarna förstärkts 
och dammkonstruktionerna besiktigats.

I slutet på året inträffade en oförut
sedd skada på generatorn i Stackarp. 
Skadan innebär att generatorn måste 
genomgå en total renovering. 

Beslut har tagits om att genomföra 
en större renovering av anläggningen 
vilket kommer att innebära en ny till
delningsperiod av elcertifikat. 

Elproduktionen 2012
Elproduktionen från vattenkraft
verken uppgick 2012 till 17,1 GWh 
(17,2 GWh) varav 4,9 GWh kom från 
de nio vattenkraftverken i Småland. 
Trots perioder av stillestånd till 
följd av renoveringar och underhåll 
på vattenkraftverken i Bölaryd och 
Stackarp samt lägre flöden uppgick 
elproduktionen, tack vare förvärven, 
till samma nivåer som 2011. 

Skånska Energi äger fem vind
kraftverk, varav ett ägs till 51 procent. 
Dessa ligger vid Kristianstad, Åstorp 
och Hardeberga. Produktionsutfallet 
vid de fem vindkraftverken blev 2,6 
GWh vilket är en normal produktion för 
dessa verk. 

Elproduktionen för vatten och 
vindkraftverken 2012 gav lägre intäkt 
än 2011 på grund av låga ersättnings
nivåer på kraften. 

rävmarkens vattenkraftverk
I början på året förvärvade Skånska 
Energi de återstående 9 procenten 
av aktierna i Skånska Energi Vatten
kraft AB av Ulf Levein. Uppgörelsen 
innebar att Ulf Levein som ersättning 
för aktieinnehavet erhöll vattenkraft
verket Rävmarken och att Skånska 
Energi blev ensam ägare till det res
terande vattenkraftsbeståndet. 

Bidrag till ålens fortbestånd
Skånska Energi finansierar åtgärder 
för att ge den utrotningshotade ålen 
fri lejd förbi vattenkraftverken när 
den vandrar från Ringsjön genom 
Rönne å på sin väg mot kusten. 

De senaste två åren har mer än 
3 500 ålar transporterats förbi kraft
verken. Det är yrkesfiskarna i Ring
sjön som fångar ålen och transporte
rar den förbi de tre vattenkraftverken 
i Klippan. Skånska Energi har som 
ägare till de tre kraftverken finansie
rat nedtransporten och transporterat 
ålyngel uppströms till Ringsjön. 

– Under året inledde vi ett sam
arbete med Länsstyrelsen för att 
fastställa en åtgärdsplan för att på 
bästa sätt minska dödligheten av ål 
vid vattenkraftverken. Vi inväntar en 
utvärdering under 2013 så att vi kan ta 
beslut om vidare åtgärder för en lång
siktig lösning, säger Per Eliasson.

Elcertifikat
Syftet med elcertifikat är att främja 
produktion av el från förnybara 
energikällor. För att kommersiellt 
självbärande äldre anläggningar inte 
ska belasta elcertifikatsystemet finns 
en tidsbegränsning gällande rätten 
att tilldelas elcertifikat. 

Anläggningar som tagits i drift 
innan systemet startade 2003 var 
berättigade tilldelning av elcertifi
kat fram till utgången av 2012. Alla 
Skånska Energis vind och vatten
kraftverk är uppförda före år 2003, 
vilket innebär att tilldelningen och 
därmed ersättningen från elcertifikat 
upphörde vid årsskiftet 2012–2013. 

AFFÄRSOMRÅDE PRODUKTION 7



MAtS SjöStröM
AFFÄRSOMRÅDESCHEF ELNÄT

– Vårt fokus under 2012 har varit att 
ytterligare öka driftsäkerheten, men 
också att förbättra kommunikationen 
till kunderna vid störningar, säger 
Mats Sjöström, affärsområdeschef 
Elnät.

Genom att ta till vara på den tek
niska utvecklingen och implementera 
avancerad utrustning begränsas 
stör ningarna och kvaliteten på elnätet 
förbättras.

– Reläskyddssystemen i mottag
ningsstationerna har bytts ut vilket 
innebär att vi får helt andra möjlig
heter att analysera vad som hänt vid 
eventuella fel, säger Mats Sjöström. 

Dessutom har fjärrkontrollsyste
met byggts ut med nya enheter vilket 
innebär att vi snabbare kan sektionera 
i nätet och därmed minimera av
brottstiderna. Vidare har en avance
rad elkvalitetsmätning monterats i 

Skånska Energis mottagningsstation 
i Södra Sandby. En sådan övervakning 
ger en övergripande bild av elnätets 
prestanda.

– Vi får enkelt uttryckt bättre kon
troll på elkvalitén. Eventuella fel kan 
omedelbart identifieras och snabbare 
åtgärdas, säger Mats Sjöström.

Kablingsprojekt
Under året har ett antal kablings
projekt färdigställts för att ytterligare 
säkra driften i elnätet. Bland annat 
har luftledningar på Sandby Mosse 
ersatts med 3,5 km kabel. Två större 
nätstationer i Dalby har renoverats 
och därmed fått säkrare drift. Vidare 
har den cirka 3 km långa sträckan 
mellan Viderup och Gårdstånga kopp
lats samman med en högspännings
kabel för ett mer renodlat kabelnät i 
området. 

en av Skånska energis viktigaste uppgifter är att se 
till att kunderna har ett tryggt och stabilt elnät. Med 
kontinuerligt underhållsarbete och nyinvesteringar 
har nätet gjorts ännu mer driftsäkert under året. 
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ersättning för kraft producerad i Skånska energis 
vind- och vattenkraftverk.
Årets högsta effektuttag under en enskild timme.

HÖGSta eFFeKtUttaG
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Distribuerad energi i elnätet.
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”Ett samtal och två dagar se
nare kom Skånska Energi hit och 
bytte mätare för att kunna mäta 
min producerade energi.”
lArS nilSSon
Villaägare i Södra Sandby

Det är viktigt att vara flexibla 
och möta våra kunders efterfrågan 
på miljömässigt hållbara lösningar

nyanslutningar
I spåren av lågkonjunkturen har ny
anslutningarna inom elnätet minskat. 

– Under året har vi sett en väsent
ligt minskad nybyggnation inom 
området, vilket inneburit att vi anslutit 
60 nya anläggningar jämfört med året 
innan då vi anslöt 188 anläggningar, 
säger Mats Sjöström.

Antalet nyanslutningar väntas ligga 
på en låg nivå även under 2013.

Mätarbyte
Skånska Energi var ett av de första 
elbolagen i Sverige som för ca 15 år 
sedan installerade första generationen  
av fjärravlästa elmätare som kommu
nicerade via elnätet.  

Dessa elmätare byts nu löpande ut 
till nya som kommunicerar via radio. 
Detta är ett mer driftsäkert system. 
För närvarande byts ca 1500 mätare 
ut om året och fram till nu har totalt ca 
7000 mätare ersatts.

Med kunden i fokus
Kundernas intresse för sin elanvänd
ning och deras vilja att kunna påverka 
den, är ett viktigt område att ta tillvara 
på. Lars Nilsson, villaägare i Södra 
Sandby, installerade under året 15 
solcellspaneler på villataket. 

– Ett samtal och två dagar senare 
kom Skånska Energi hit och bytte mä
tare för att kunna mäta min produce
rade energi, berättar Lars Nilsson.

Lars Nilsson är sedan många år 
tillbaka engagerad i utvecklingen av 
förnybar energi. Hans huvudsakliga 
värmekälla är en frånluftsvärmepump 
som kompletterats med solvärme och 
utöver det produceras numera el via 
solceller. Under sommarmånaderna 
produceras mer el än hushållet använ
der och elöverskottet säljer han.

– Utvecklingen av förnybara ener
gialternativ är det enda hållbara på 
sikt. Skånska Energi är ett bolag som 
arbetar efter samma principer, säger 
Lars Nilsson

– För oss är det viktigt att vara flexi
bla och möta våra kunders efterfrågan 

på miljömässigt hållbara lösningar, 
säger Mats Sjöström.

Kommunikation till kunderna
En del i arbetet med att göra elnätet 
tryggt för kunden är att förbättra 
kommunikationen till kunden. Under 
2012 har Skånska Energi utvecklat en 
användarvänlig app för Smartphones 
där kunden kommer att kunna följa sin 
elförbrukning och få löpande informa
tion om strömavbrott. Appen lanseras 
under 2013.

Kompositstolpar
Skånska Energi tog under året beslut 
att använda miljövänligare komposit
stolpar istället för kreosotimpreg
nerade trästolpar vid byggnation i 
luftledningsnätet. Eftersom komposit
stolpen tillverkas av glasfiberarmerad 
plast behöver den ingen impregnering 
och därför är risken för urlakning till 
omgivande mark och vattendrag helt 
eliminerad. 

– Idag finns flera miljoner el och 
telestolpar i Sveriges skog och mark. 
Kompositstolpar är en ny och modern 
teknisk lösning och innehåller inga 
tungmetaller eller giftiga ämnen. Bytet 
till kompositstolpar är en del av det 
strategiska miljöarbetet, säger Mats 
Sjöström. 

Kompositstolpen är i princip under
hållsfri och har en beräknad livslängd 
på mer än 80 år. 

Gatubelysning
Skånska Energi erbjuder ytterligare 
tjänster utanför den reglerade nätverk
samheten. 

– Vi sköter till exempel Lunds Kom
muns gatubelysningsnät inom vårt 
nätområde. Under året har vi dessutom 
genomfört ett antal gatubelysningspro
jekt i närområdet, säger Mats Sjöström.

Godkända nätavgifter
Energimarknadsinspektionen har 
efter den årliga granskningen under 
2012 godkänt Skånska Energis nät
avgifter för 2010 och 2011.

AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT 9



BoBBy odEnHAG
AFFÄRSOMRÅDESCHEF ELHANDEL

– Med konkurrenskraftiga priser, god 
service och 100 procent förnybar el, 
erbjuder vi elhandelsprodukter base
rade på fasta, rörliga eller kombine
rade priser. 

Detta tillsammans med ökad kom
munikation i olika kanaler, förbättrad 
paketering av våra lösningar och en 
starkare miljöprofil hoppas vi leder 
till att fler väljer oss som elleverantör, 
säger Bobby Odenhag, affärsområdes
chef Elhandel.

Historiskt låga elpriser
2012 var ett år med milt väder, mycket 
regn och därmed välfyllda vattenma
gasin samtidigt som tillgängligheten 
på kärnkraft var hög. Det resulterade i 
låga elpriser, de lägsta sedan 2007. 

Medelspotpriset för helåret i el
område Malmö blev 29,8 öre/kWh,  
klart lägre än 2011 då medel
spotpriset var 43,7 öre/kWh. De 

kommande åren är svårbedömda 
men priserna ser ut att vara fortsatt 
låga en tid framöver på grund av 
konjunktur läget, låg marginal
kostnad på kol och låg prisnivå på 
utsläppsrätter. 

Försäljning under året
Antalet kunder har under året 
ökat men försäljningsvolymen har 
minskat. Detta beror till stor del på 
lågkonjunkturen med en lägre efter
frågan på el men även på att några 
av våra större kunder valt att byta 
leverantör. 

– Vi har under året förändrat vår 
prisstrategi och uppdaterar numera 
våra fasta elpriser dagligen. I en mät
ning gjord av Villaägarna rankas vi 
topp tre i Sverige med lägst elpriser 
2012. Det har gjort att vi fått fler kun
der i Skåne och andra delar av landet, 
säger Bobby Odenhag. 

Skånska energis ambition är att vara en flexibel och 
långsiktig energipartner som alltid erbjuder den 
bästa lösningen utifrån varje kunds situation och 
specifika förutsättningar. 
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totalt antal kunder för affärsområde elhandel.

SPOtPriSet

Medelspotpriset per månad under de senaste 
två åren.
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Vi rankas topp tre av alla elbolag 
i Sverige som har lägst elpriser 

nordisk slutkundsmarknad
De nordiska energiministrarna är 
eniga om att införa en gemensam 
nordisk slutkundsmarknad år 2015. 
Bland annat ska elhandelsbolaget 
vara kundens huvudsakliga kontakt
punkt. Det innebär att det är angelä
get för Skånska Energi att fortsätta 
ha en väl fungerande och lönsam 
elhandelsverksamhet.

– En vässad och ännu hårdare 
konkurrens om kunderna är vad vi ser 
framför oss, säger Bobby Odenhag. 
Av det skälet har Skånska Energi sett 
över sina strategier som till stora delar 
berör miljöprofilen och kommunikatio
nen till kunderna.

Stärkt kommunikation
Under 2012 startades arbetet med att 
tydliggöra Skånska Energis varumärke 
och att öka informationsflödet till 
kunderna. 

– Våra fasta elpriser, som uppdate
ras varje dag, kommuniceras via vår 
hemsida men också genom olika jäm
förelsesidor på internet. Vi har också 
förenklat och förbättrat funktionen för 
att teckna avtal på hemsidan. 

Vi arbetar målinriktat för att bli ett 
attraktivt alternativ för framtidens 
elkunder. Under året har vi utvecklat en 
mobilapp som publiceras under 2013. 
Kunderna kommer enkelt att kunna 
teckna avtal, se uppgifter om sina be
fintliga avtal och följa sin elförbrukning.

– Vi har även startat en Facebook
sida för att ha en öppen dialog med 
både befintliga och potentiella kunder. 
Det är viktigt att öka marknadsnär
varon och finnas där kunderna finns, 
säger Bobby Odenhag.

Småskalig elproduktion
Verksamheten med att erbjuda ersätt
ning för småskalig egenproducerad 
förnybar el lanserades i början av året. 
Som småskalig elproducent säljer 
kunden sitt elöverskott till Skånska 
Energi och bidrar på så sätt ytter
ligare till minskade koldioxidutsläpp 
och till en bra miljö. På detta sätt ökas 

lönsamheten och samtidigt skapas 
incitament för kunderna att investera 
i småskalig elproduktion som främjar 
förnybar energi. Elen kommer oftast 
från solceller och i något enstaka fall 
från vindkraft. 

 Till så kallade mikroproducenter 
i vårt elnätsområde erbjuder vi en 
generös fast ersättning om 1kr/kWh. 
Vår målsättning är att skapa ekono
miska förutsättningar för kunderna att 
investera i förnybar elproduktion och 
på så sätt bidra positivt till vår miljö, 
säger Bobby Odenhag.

ottosson Färgmakeri
För fem år sedan blev Gunnar Ottosson 
på Ottosson Färgmakeri i Genarp små
skalig elproducent när han uppförde 
sitt vindkraftverk, ett så kallat gårds
verk på 25 kW. Nu fem år senare har 
han beslutat sig för att även installera 
en solcellsanläggning. Anläggningen 
på 135 m2, även den på ca 20 kW, be
räknas ha en kontinuerlig produktion 
av solel under minst 25 år, vilket gör 
den till ett prisvärt alternativ.

– För oss är användning och 
utveckling av gröna energikällor en 
grundfilosofi som genomsyrar hela 
företaget. Vår tillverkning av färg 
genom egenproducerad el stärker vårt 
varumärke, inte minst i Tyskland som 
är en viktig marknad för oss, säger 
Gunnar Ottosson.

Skånska Energi, som varit Ottossons 
elleverantör i alla år, kommer att köpa 
elöverskottet som uppstår. 

– Skånska Energi ger snabba 
besked, de finns på plats och har en 
grundförståelse för vår verksamhet, 
säger Gunnar Ottosson.

Marknaden för att producera egen el 
har potential att växa. 

– Vi ser dock att det måste vara 
möjligt för kunderna att kunna kvitta 
en producerad kilowattimme mot en 
förbrukad, så kallad nettodebitering. 
Ett införande av nettodebitering skulle 
sannolikt öka intresset av att produ
cera sin egen el, vilket vi är positiva till, 
avslutar Bobby Odenhag.

”Skånska Energi ger snabba 
besked, de finns på plats och 
har en grundförståelse för vår 
verksamhet.” 
GunnAr ottoSSon
VD Ottosson Färgmakeri

antal KUnDer
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MAtS HolM
AFFÄRSOMRÅDESCHEF ENERGILÖSNINGAR

– Intresset för geoenergi fortsätter 
växa. Vi ser en ökad efterfrågan från 
fastighetsförvaltare och bostadsrätts
föreningar som vill ha miljövänliga 
anläggningar för värme och kyla till en 
låg driftskostnad, säger Mats Holm af
färsområdeschef Energilösningar.

ideon Gateway
Den kommersiella marknadens order
ingång har varit stabil under 2012. Ett 
antal projekt har genomförts och nya 
har kontrakterats.

Projektet vid Ideon Gateway i Lund, 
som pågått under hela året, färdig
ställdes och driftsattes under hösten. 
Kontors och hotellbyggnaden är med 
sina 19 våningar Lunds högsta byggnad 
och har nu tack vare geoenergi fått 
en utsläppsfri energilösning för sitt 
värme och kylbehov. Jämfört med 

fjärrvärme och fjärrkyla beräknas 
koldioxidutsläppen bli mer än 100 ton 
lägre per år.

Anläggningen styrs av Skånska 
Energis styrsystem som samordnar 
och optimerar driften av värmepumpar, 
solpaneler och återladdning av borrhål. 
Styrsystemet är webbaserat vilket ger 
möjlighet till extern övervakning via 
internet.

– Med hjälp av styrsystemet har vi 
stora möjligheter att minska den inter
na energiförbrukningen i anläggningen 
samt följa upp och optimera driften. 
Möjlighet till extern övervakning och 
energistatistik är andra funktioner som 
ingår. Detta är ett stort mervärde för 
kunden, säger Mats Holm.

Under året uppfördes en geoen
ergianläggning till nya polishuset på 
Rosengård i Malmö. Uppdragsgivaren 

Skånska energi minskar miljöpåverkan och 
energi förbrukning med kloka energilösningar för 
fastighets ägare och privatkunder. Stor erfarenhet 
och goda kundrelationer har gjort att orderingången 
på kommersiella fastigheter ökat under året.  
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OMSättninG

Omsättning för affärsområde energilösningar.
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Intresset för geoenergi 
fortsätter att växa

Skanska valde att uppföra polishuset 
enligt konceptet ”Deep Green Cooling”. 
Samma koncept utfördes även till 
Skanskas nya kontor i Hyllie. 

På uppdrag av Vasakronan byggde 
Skånska Energi om en befintlig geoen
ergianläggning vid Triangeln i centrala 
Malmö. Uppdraget innebar borrning av 
nya borrhål för grundvattnet samt om
byggnad av styr och reglersystemet.

Under året fick Skånska Energi även 
i uppdrag att projektera och uppföra 
en geoenergianläggning till Lunds 
nya kommunala förvaltningsbyggnad 
Kristallen som ska vara klar under 
inledningen av 2014. Ett viktigt mål för 
Kristallen är att uppnå guldnivå enligt 
systemet för miljöklassade byggnader 
och då valde man Skånska Energis 
geoenergilösning för att få ner den 
årliga energiförbrukningen och kunna 
nå detta mål.

Bostadsrättsföreningar
Bostadsrättsföreningen Friheten, 
som ligger mitt i Malmö, valde en 
geo energilösning med ett energiuttag 
från grundvatten. Totalt försörjs 96 
lägen heter i två fastigheter med värme 
och tappvatten. Föreningens energi
lösning har väckt stort intresse hos 
när liggande bostadsrättsföreningar. 

– Genom att använda geoenergi som 
uppvärmningsteknik får bostadsrätts
föreningarna både ökad miljöhänsyn 
och bättre ekonomi, säger Mats Holm. 
Vi har fått många förfrågningar från 
andra bostadsrättsföreningar sedan 
Friheten blev färdigställt.

Fortifikationsverket
Fortifikationsverket är en av Sveriges 
största fastighetsägare och Skånes 
tredje största markägare. Deras 
huvudsakliga uppdragsgivare är det 
svenska försvaret. 

Skånska Energi fick uppdraget hö 
sten 2012 att projektera och bygga två 
geoenergianläggningar för Rinkaby, ut
anför Kristianstad, och P7 i Revingehed.

– Vi är mycket måna om miljö
frågorna, därför är geoenergi en na

turlig lösning för oss, säger LeifGöran 
Ståleker, fastighetsenhetschef på 
Fortifikationsverket.

Utvärderingen av geoenergitekni
ken har gett så goda resultat att Forti
fikationsverket planerar för ytterligare 
anläggningar av det här slaget.

– Tekniken har tillsammans med 
prisbilden förbättrats. Så fort man 
trycker på startknappen sänker man 
kostnaderna. För oss är det en ekono
misk vinst redan från start, säger han.

Fastigheternas behov av värme och 
kyla tillvaratas på ett optimalt sätt med 
minimal miljöpåverkan med geoenergi 
och minskar energikostnaderna med 
ca 70 %. 

Energicenter i Malmö
I början av 2013 öppnade Skånska 
Energi ett nytt Energicenter i Malmö. 
Med denna etablering får vi en bättre 
anknytning till Öresundsregionen där 
vi vänder oss till bostadsrättföreningar, 
företag och fastighetsförvaltare. 

– Med närhet till flera av våra refe
rensobjekt kan vi ta med intresserade 
kunder på visning av våra anläggningar 
i Malmö, säger Mats Holm. På Energi
center i Malmö erbjuder vi även konfe
renser, utbildningar och nätverksträf
far inom energi och geoenergifrågor.

Värmepumpar till konsument
Under året har Skånska Energi sett en 
minskad efterfrågan på värmepumpar  
på konsumentsidan. Försäljningen på 
privatmarknaden gick ner i genom
snitt 30 %, vilket ligger i linje med den 
svenska värmepumps marknaden. 
Marknaden påverkades av låg
konjunkturen som medförde lågt 
bostadsbyggande, minskad rörlighet 
på bostadsmarknaden och en ökad 
mättnadsgrad på villamarknaden.

– Den svaga konjunkturen påver
kade försäljningen på privatmarkna
den negativt. Vi fortsätter arbetet med 
att förbättra våra kommunikations
aktiviteter och dessutom utökar vi nu 
vår marknad genom vårt nya Energi
center i Malmö, säger Mats Holm. 

”Vi är mycket måna om miljö
frågorna, därför är geoenergi en 
naturlig lösning för oss.”
lArS-GörAn StÅlEKEr
Fastighetschef på Fortifikationsverket
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Utdelning per aktie
Vinst per aktie

Antal aktier Antal röster % av kapital % av röster

Aaktier 1 642 854 16 428 540 19,8 71,2
Baktier 6 634 266 6 634 266 80,2 28,8

8 277 120 23 062 806 100,0 100,0

Fördelning aktieslag per den 31 december 2012

Skånska Energiaktien
Aktiekapital
Aktiekapitalet i Skånska Energi uppgår till 51 732 000 kr, fördelat per den 31 december 2012 på 1 642 854 Aaktier med 10 röster 
per aktie och 6 634 266 Baktier med en röst per aktie. Sammanlagt fanns 8 277 120 aktier med ett kvotvärde om 6,25 kr per ak
tie. Av tabellen nedan framgår fördelningen av antalet aktier och röster. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst 
20 000 000 kr och högst 80 000 000 kr och antalet aktier till lägst 3 200 000 och högst 12 800 000. Aaktier respektive Baktier 
får vardera utges till högst 100 procent av det totala antalet aktier som får utges enligt bolagsordningen. Innehavare av Aaktier 
äger rätt att genom skriftlig begäran till företaget omvandla Aaktier till Baktier.  

Samtliga aktier är till fullo betalda och ger lika rätt till andel i Skånska Energis tillgångar och vinst. Aktierna har utgetts i 
enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med 
avstämningsförbehåll i bolags ordningen och aktieboken förs av Euroclear.

Vid årsstämman den 25 maj 2012 erhöll styrelsen ett bemyndigande, enligt vilket styrelsen äger rätt att vid ett eller flera 
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission, innebärande möjlig
het för styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning utge aktier i samband med företagsförvärv 
eller förvärv av verksamhet. Bemyndigandet omfattar högst 160 000 Aaktier och 640 000 Baktier.

Det finns inga teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller andra instrument som kan leda till att nya aktier emitteras. 
Det finns ej heller några incitamentsprogram som inkluderar aktie relaterade instrument.

utdelningspolicy
Skånska Energi eftersträvar att till aktieägarna lämna en årlig utdelning om cirka hälften av koncernens redovisade netto
resultat med beaktande av en stabil och jämn utdelning sett i ett långsiktigt perspektiv. När soliditeten så motiverar kan 
extrautdelning ske. För räkenskapsåret 2012 har styrelsen föreslagit en utdelning om 2,80 kr per aktie (2,80), varav 0,70 kr 
(0,70) utgör extrautdelning.

Styrelsen i Skånska Energi har fastställt en ny utdelningspolicy att gälla från och med verksamhetsåret 2013. Den nya 
policyn innebär att Skånska Energi eftersträvar att till aktieägarna lämna en årlig utdelning om minst hälften av koncer
nens redovisade nettoresultat med beaktande av en stabil och jämn utdelning sett i ett långsiktigt perspektiv.

Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av 
bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Utbetalning ombesörjes av 
Euroclear, eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

SKÅNSKA ENERGI-AKTIEN
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Förändring totalt

År                Händelse Aktiekapital A-aktier B-aktier Aktiekapital A-aktier B-aktier Kvotvärde

1977 Vid årets början – – – 1 149 600 – 11 496 100,00
1977 Nyemission 1:1 1 149 600 – 11 496 2 299 200 – 22 922 100,00
1980 Fondemission 1:2 1 149 600 – 11 496 3 448 800 – 34 488 100,00
1984 Fondemission 1:2 1 724 400 – 17 244 5 173 200 – 51 732 100,00
1987 Fondemission 1:3 1 724 400 – 17 244 6 897 600 – 68 976 100,00
1991 Fondemission 1:1 6 897 600 – 68 976 13 795 200 – 137 952 100,00
1993 Riktad nyemission 1 600 000 – 16 000 15 395 200 – 153 952 100,00
1994 Split 4:1 – – 461 856 15 395 200 – 615 808 25,00
1994 Inlösen1) 3 848 800 – 153 952 11 546 400 – 461 856 25,00
1996 Fondemission 1:2 5 773 200 – 230 928 17 319 600 – 692 784 25,00
1999 Fondemission 1:1 17 319 600 – 692 784 34 639 200 – 1 385 568 25,00
1999 Inlösen1) 3 600 000 – 144 000 31 039 200 – 1 241 568 25,00
2000 Split 2:1 – – 1 241 568 31 039 200 – 2 483 136 12,50
2004 Split 2:1 – – 2 483 136 31 039 200 – 4 966 272 6,25
2004 Fondemission 1:3 10 346 400 – 1 655 424 41 385 600 – 6 621 696 6,25
2006 Split 2:1 – – 6 621 696 41 385 600 – 13 243 392 3,13
2006 Inlösen1) 20 692 800 – 6 621 696 20 692 800 – 6 621 696 3,13
2006 Fondemission2) 20 692 800 – – 41 385 600 – 6 621 696 6,25
2011 Fondemission 1:4 10 346 400 1 655 424 – 51 732 000 1 655 424 6 621 696 6,25

Omvandling  A till Baktier – – – – 12570 12570 6,25

2012 Vid årets slut 51 732 000 1 642 854 6 634 266 6,25

Ägarförhållanden
Per den 31 december 2012 hade Skånska Energi 1 295 aktieägare. De tio största 
ägarna enligt Euroclear framgår av tabellen nedan. Styrelse och ledande befatt
ningshavares aktieinnehav framgår på sidorna 28–31.

namn Antal A-aktier Antal B-aktier Andel av kapital % Andel av röster %

Lunds Energi 147 852 591 414 8,9% 9,0%

Bengt Buregård 81 712 322 788 4,9% 4,9%
Anders Nilsson 43 762 175 050 2,6% 2,7%
Göran Boijsen 39 079 155 004 2,3% 2,4%
Anne Nilsson 38 500 152 500 2,3% 2,3%
Marianne Leo 37 692 150 768 2,3% 2,3%
Marie Relve Larsson 33 911 135 645 2,0% 2,1%
Louise Relve 33 911 134 809 2,0% 2,1%
Elisabet Stjärnfält 33 181 132 725 2,0% 2,0%
Sven Astell 30 290 121 162 1,8% 1,8%
totalt 10 största aktieägare 519 890 2 071 865 31,3% 31,5%
Övriga aktieägare 1 122 964 4 562 401 68,7% 68,5%
totalt antal registrerade aktier 1 642 854 6 634 266 100,0% 100,0%

1) Inlösen av aktier för återbetalning av medel till aktieägarna.
2) Fondemission genom ökning av kvotvärdet (ej utgivande av nya aktier).

Aktiekapitalets utveckling

de tio största aktieägarna per den 31 december 2012

SKÅNSKA ENERGI-AKTIEN
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Storleksklasser Ägare, antal Ägare, % Antal A-aktier Antal B-aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %

1 – 500 623 48,1 22 515 97 178 1,4 1,4
501 – 1 000 129 10,0 16 730 78 025 1,1 1,1

1 001 – 2 000 149 11,5 41 562 171 646 2,6 2,5
2 001 – 5 000 149 11,5 97 167 382 815 5,8 5,9
5 001 – 10 000 105 8,1 153 282 621 824 9,4 9,3

10 001 – 20 000 66 5,1 178 546 757 442 11,3 11,0
20 001 – 50 000 42 3,2 239 996 980 906 14,8 14,7
50 001 – 100 000 17 1,3 246 705 968 439 14,7 14,9

100 001 – 500 000 14 1,1 498 499 1 984 577 30,0 30,2
500 001 – 1 000 000 1 0,1 147 852 591 414 8,9 9,0

1 295 100,0 1 642 854 6 634 266 100,0 100,0

2012 2011 2010 2009 2008

Utdelning, kr 1) 2) 2,80 2,80 3,28 2,48 2,40

  varav extrautdelning, kr 2) 0,70 0,70 1,20 0,40 0,32

Utdelning i % av nettoresultat 67,2 70,3 90,5 72,5 71,5

Antal utestående aktier 8 277 120 8 277 120 6 621 696 6 621 696 6 621 696

Börskurs årets slut, kr 67,75 75,00   

Börsvärde årets slut, Mkr 4) 561 621   

Högsta/lägsta betalkurs, kr 64,00/92,00 60,00/83,50   

Direktavkastning, % 3) 4,1 3,7   

Resultat efter skatt per aktie, kr 2) 4,16 3,99 3,62 3,42 3,36

Eget kapital per aktie, kr 2) 31,39 30,03 29,27 28,10 27,05

P/Etal 16,3 18,8   

Antal aktieägare 1 295 1 234 1 207 1 201 1 190
1) För 2012: styrelsens förslag
2)  Uppgifter för 20082010 har omräknats med hänsyn till fondemission 2011
3)  Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut
4)  Beräknat på det totala antalet utestående aktier

Handel med Skånska Energi-aktien

Skånska Energis Baktier handlas sedan 
den 8 december 2011 på NASDAQ OMX First 
North under kortnamnet SEAB B och ISNkod 
SE0004051969. Under 2012 omsattes totalt  
58 014 Baktier till kurser mellan 64,00 kr och 
92,00 kr med ett medelpris på 76,25 kr. Sista 
betalkurs på balansdagen den 31 december 
2012 var 67,75 kr, motsvarande ett marknads
värde om ca 561 Mkr (beräknat på det totala 
antalet utestående aktier). 

Skånska Energis Aaktier är inte föremål för 
organiserad handel.

Ägarstruktur 31 december 2012

nyckeldata per aktie
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18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direk
tören för Skånska Energi AB (publ) 
får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för år 2012. 
 
FörVAltninGSBErÄttElSE
Skånska Energi AB är ett privatägt 
bolag med 1 295 aktieägare vid 2012 
års slut.

Verksamhet
Koncernens huvudverksamheter är 
distribution av energi samt utveckling 
och underhåll av elnätet, elhandel, 
elproduktion, försäljning av värme
pumpar samt energilösningar.

dotterbolag
Koncernen omfattar dotterbola
gen Skånska Energi Nät AB (100%), 
Skånska Energi Marknad AB (100%), 
Skånska Energi Värme & Kyla AB 
(100%), Skånska Energi Vattenkraft 
AB (100%), Skånska Energi Borrning 
AB (100%) och Energiutveckling i 
Skåne AB (100%).

Säsongsvariationer
Resultatet för verksamheten inom 
affärsområde Elhandel och Elnät 
påverkas mest av utfallet under årets 
första och sista kvartal. Variationer i 
väderleken under dessa kvartal kan 
ha stor resultatpåverkan.

KonCErnEn
omsättning
Koncernens omsättning under året 
uppgick till 349,5 Mkr (362,4) varav 
engångsposter om 12,4 Mkr () 
hänförliga 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 för
lägga en 130 kV kabel inom Skånska 
Energis nätkoncessionsområde. 
Detta motsvarade en minskning 
med 12,9 Mkr eller 3,6% jämfört med 
2011. Minskningen var huvudsakli
gen hänförlig till lägre elpriser på 
Nordpool för spotrelaterade produk
ter och ett visst kundtapp av större 

Förvaltningsberättelse
företagskunder inom elhandelsverk
samheten.

resultat
Koncernens rörelseresultat under 
året inklusive engångsposter uppgick 
till 37,9 Mkr (43,6) varav engångs
poster om 4,4 Mkr hänförligt till 
realisationsvinsten vid försäljningen 
av Rävmarken vattenkraftverk om 
2,4 Mkr, engångsersättning för 
uppgörelsen mellan Skånska Energi 
och Lunds Energi om 10 Mkr samt 
nedskrivning av anläggningstill
gångar om 8,0 Mkr. Nedskrivningen 
var hänförlig till en justering av den 
ekonomiska livslängden för elmätare 
om 6,7 Mkr samt av generatorhave
riet i Stackarps vattenkraftverk om 
1,3 Mkr. Resultat efter finansiella 
poster uppgick till 40,3 Mkr (45,4). 
Detta motsvarade en minskning med 
5,1 Mkr eller 11,2% jämfört med 2011. 
Resultat efter skatt uppgick till 34,5 
Mkr (33,0).Sänkt bolagsskatt har på
verkat resultatet positivt med 5,2 Mkr. 

De främsta orsakerna till det 
lägre rörelseresultatet jämfört med 
2011 var att intäkterna påverkades 
negativt till följd av låga ersättnings
nivåer samt renoveringsarbeten på 
vattenkraftverken. Resultatet har 
även påverkats av nedskrivningar 
av anläggningstillgångar samt färre 
nyanslutningar.

Elleveranser och elproduktion
Elförsäljningen inom affärsområde 
Elhandel uppgick under året till 304,1 
GWh (316,7). Minskningen var hänför
lig till att några större företagskun
der valde att byta elleverantör.

Eldistributionen inom affärsom
råde Elnät uppgick till 327,8 GWh 
(319,6). Ökningen var främst hän
förlig till kallare väderlek i slutet av 
året.

Elproduktionen inom affärsområde 
Produktion uppgick till 17,1 GWh (17,2) 
i vattenkraftverken samt 2,7 GWh 
(2,7) i vindkraftverken. I elproduk
tionen från vattenkraftverken ingick 
förvärvade verk från Fortum fr o m 
den 1 december som bidrog med en 
elproduktion om totalt 4,9 GWh.

nettoinvesteringar
Koncernen har under året investerat 
129,4 Mkr (18,6). Av investeringarna 
avser 110,1 Mkr () företagsförvärv. 
För ytterligare information om för
värv, se not 1.

Resterande 19,3 Mkr (18,6) avser i 
huvudsak investeringar i maskiner och 
inventarier i befintliga verksamheter.

Kassaflöde och 
finansiell ställning
Koncernens kassaflöde från den lö
pande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital uppgick under året 
till 55,3 Mkr (51,2). Kassaflödet efter 
förändring av rörelsekapital uppgick 
under motsvarande period till 44,1 
Mkr (58,0). 

Koncernens likvida medel inklu
sive kortfristiga placeringar var vid 
årets utgång 51,7 Mkr mot 105,3 Mkr 
vid årets ingång. Företagsförvärv 
finansierades med 55,1 Mkr i eget 
kapital. 

Soliditeten uppgick till 34,5 Mkr 
(33,0).Sänkt bolagsskatt har påverkat 
resultatet positivt med 5,2 Mkr.

ModErBolAGEt
Moderbolagets verksamhet omfat
tar koncernledning, vissa koncern
gemensamma funktioner samt 
förvärvsfinansiering. Omsättningen 
uppgick under året till 14,9 Mkr (16,5) 
med ett resultat efter finansiella 
poster på 19,4 Mkr (17,4). Investering
arna uppgick till 4,0 Mkr (0,1). Likvida 
medel inklusive kortfristiga place
ringar var vid årets utgång 16,2 Mkr 
mot 71,2 Mkr vid årets ingång.

Miljöpåverkan
Skånska Energi AB samt dotter
bolagen Skånska Energi Marknad 
AB och Skånska Energi Nät AB är 
sedan 2000 miljöcertifierade enligt 
ISO 14001:2004. Sedan 2010 baseras 
all el som koncernen levererar på 
förnybara energikällor. 

Genom innehav av vatten och 
vindkraftsanläggningar bedriver 
moderbolaget och dotterbolaget 
Skånska Energi Vattenkraft verk
samhet som är tillståndspliktig eller 
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anmälningspliktig enligt Miljöbalken. 
Koncernen innehar nödvändiga miljö
tillstånd. 

Under 2012 inträffade inga oav
siktliga incidenter eller utsläpp som 
påverkat eller kunnat påverka miljön 
negativt.

Händelser efter 
balansdagens utgång
Inga väsentliga händelser har  
inträffat efter balansdagen.

Framtida utveckling
Med anledning av en större andel 
egen förnybar elproduktion kommer 
vi de kommande åren att se sväng
ningar i rörelseresultatet i större 
omfattning än tidigare på grund av  
variat io ner på elpriser och vatten
flöden. 

Exempelvis medför en förändring 
av elpriset med 1 öre per kWh en 
förändring av den totala ersätt
ningen för elproduktionen med ca 

0,5 Mkr vid en medelproduktion om 
52 GWh. 

Gjorda investeringar i vattenkraft
verk bedöms ha en positiv inverkan 
på koncernens långsiktiga resultat
utveckling.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står 
enligt balansräkningen:
 balanserade vinstmedel 357 537 438
 erhållet koncernbidrag 
 efter skatt (not 15) 21 925 750
 årets vinst 4 795 683
Kronor 384 258 871

Styrelsen föreslår att vinstmedlen 
disponeras på följande sätt:
 till de på avstämningsdagen 
 registrerade aktieägarna 
 utdelas 2,10 kr per aktie
   samt en extrautdelning 
 om 0,70 kr per aktie 23 175 936
till ny räkning överförs       361 082 935 
Kronor                                    384 258 871

Med hänvisning till ovanstående 
samt vad som i övrigt kommit till 
styrelsens kännedom är det styrel
sens bedömning att den föreslagna 
utdelningen är försvarlig med hänvis
ning till de krav som verksamhetens 
art, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets och koncernens 
eget kapital liksom på bolagets och 
koncernens konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Bolagets ekonomiska ställning 
per den 31 december 2012 och 2011 
samt resultatet av verksamheten för 
räkenskapsåren 2012 och 2011 fram
går av efterföljande resultat och 
balansräkningar, bokslutskommen
tarer och noter.
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Allmänt om risker  
i Skånska Energi
I den operativa verksamheten finns 
ett antal riskfaktorer som kan 
komma att påverka Skånska Energis 
omsättning, resultat och finansiella 
ställning. Dessa inkluderar både 
verksamhets och marknadsrelate
rade risker såsom driftstörningar i 
elnätet, väderlek och tekniska risker 
inom produktion, elprisets utveck
ling, prisområdesrisk, volymrisk, 
kreditrisk, beroende av nyckelper
soner, tillstånd samt förändringar i 
lagar och regelverk som kan påverka 
Skånska Energis marknadsförutsätt
ningar. Ur ett investerarperspektiv 
finns därtill aktiemarknadsrelate
rade risker kopplade till bland annat 
aktiekursens utveckling, framtida 
utdelning, utspädningseffekter samt 
likviditeten i aktien.

Koncernens riskpolicy beslutas 
i koncernstyrelsen och bildar ett 
ramverk av riktlinjer och regler i 
form av riskmandat och limiter för de 
finansiella riskerna. Skånska Energi 
utvecklar kontinuerligt riskhante
ringen för att anpassas till förändra
de marknadsvillkor och förändringar 
i verksamheten. Målsättningen med 
riskhanteringen är att öka genomför
barheten av Skånska Energis strategi 
samt att stödja koncernens verksam
het för att nå uppsatta mål.

Riskfaktorerna är inte rangord
nade och gör inte anspråk på att 
vara heltäckande. Skånska Energi 
kan påverka eller motverka vissa 
riskfaktorer hänförliga till den lö
pande verksamheten, medan andra 
riskfaktorer kan ligga helt eller delvis 
utanför koncernens kontroll.

driftstörningar i elnätet
Skånska Energis verksamhet inom 
affärsområdena Elhandel och Elnät 
är i hög grad beroende av att elnätet 
fungerar korrekt. Överföring och 
distribution av elkraft innehåller 
främst två risker: För det första är 
systemen ledningsbundna och för 
det andra innehåller de ett antal 
viktiga knutpunkter, olika typer av 
stationer. Detta medför sårbarhet 

Risker och riskhantering
både mot svåra väderförhållanden 
och mot avsiktliga skadehandlingar. 
Störningar och avbrott som inte beror 
på planerade uppehåll för underhåll 
och service kan leda till volymför
luster och att Skånska Energi inte 
kan uppfylla sina leveransåtaganden 
gentemot kunder, vilket i sin tur kan 
medföra negativa effekter på resul
tatet och den finansiella ställningen. 
Den största risken avser luftburna 
ledningar, som är mer känsliga för 
väder och vind. Vidare kan nätstatio
ner och transformatorer drabbas av 
haverier till följd av brister i kompo
nenter och utrustning. 

För att minimera risken för 
driftstörningar i elnätet genomförs re
gelbundna besiktningar av det fysiska 
nätet, kombinerat med ett löpande 
underhålls och investeringsprogram. 
I investeringsprogrammet ingår bland 
annat att successivt överföra luftled
ningar till det markburna kabelnätet 
för att göra det mindre sårbart.

Väderlek och tekniska risker 
inom produktion
Den elproduktion som baseras på 
vattenkraft är mycket driftsäker 
till följd av lång erfarenhet och väl 
beprövad teknik. Produktionen av el i 
vattenkraftsanläggningar är trots det 
väderberoende. Det gäller dels risken 
för torrår, dels risken för extrema ne
derbördsmängder som innebär stora 
påfrestningar på anläggningarna. 

Bortsett från väderaspekterna är 
vattenkraftsanläggningarna tekniskt 
avancerade med elektronisk övervak
ning samt beroende av nyckelperso
ner för drift och reparationsarbeten. 
Skånska Energis anläggningar un
derhålls enligt särskilda underhålls
planer för att minimera driftavbrott. 
Anläggningarna innefattas även av 
dammkonstruktioner som besikti
gas med löpande periodicitet för att 
undvika skador på allmän egendom 
samt på djur och naturliv. Samtliga 
Koncernens anläggningar är försäk
rade mot tredje part. Som en del av 
tillståndsprocessen för vattenkrafts
produktion pågår också en kontinu
erlig anpassning av anläggningarna i 

syfte att minimera vandringshindren 
för vattenlevande arter, främst ål. 

dammbrott
För den som äger eller utövar verk
samhet vid en damm finns flera lagar 
och regler att följa. En del av dessa 
regler syftar bland annat till att säker
ställa tillfredställande damm säkerhet 
och beredskap för dammbrott. Två 
lagstiftningar är grundläggande för 
dammsäkerheten, miljöbalken och 
lagen om skydd mot olyckor. Alla 
dammar omfattas av miljöbalkens 
bestämmelser. Dammägaren har i 
enlighet med gällande lagstiftning och 
regelverk rapporteringsskyldighet till 
tillsynsmyndigheter och kommuner 
enligt miljöbalken samt Lagen om 
Skydd mot Olyckor (LSO).

Vid dammbrott skadas i regel egen
dom i samma utsträckning som vid 
en översvämning. Skillnaden jämfört 
med en översvämning, som i regel 
sker succesivt och går att förutsäga 
till viss grad, är att dammbrott ofta 
inträffar plötsligt utan någon förvar
ning. Ett dammbrott kan också bidra 
till ytterligare dammbrott nedströms. 
Skånska Energi arbetar aktivt med 
övervakning, tillsyn och underhåll av 
dammarna enligt RIDAS (kraftföre
tagens riktlinjer för dammsäkerhet) 
som antagits av Svensk Energi.

Förhandsreglering av intäkter 
inom nätverksamheten
Från och med den 1 januari 2012 
tillämpas en ny modell för reglering 
av nätavgifterna. Modellen innebär 
att nätbolagen, baserat på bland 
annat det egna nätets utbredning, 
kvalitet och ekonomiska förutsätt
ningar, på förhand har ansökt om 
vilka intäkter som behövs under 
perioden 2012–2015 för att kunna 
bedriva nätverksamheten. Modellen 
syftar till att säkerställa att de priser 
(nätavgifter) som påförs nätbolagens 
kunder är skäliga samt att skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt 
hållbart elnät. 

Utgångspunkten för Energimark
nadsinspektionens bedömning är 
att nätbolagens intäkter ska täcka 
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skäliga kostnader i verksamheten och 
ge en rimlig avkastning till ägarna. 
Om intäkterna avseende nätverk
samheten överstiger de intäktsramar 
som godkänts av Energimarknads
inspektionen kan det leda till åter
betalningsskyldighet, alternativt att 
justering sker mot nästkommande 
fyraårsperiod, vilket i sådana fall 
innebär minskade intäkter i framti
den. För det fall nätbolaget försämrar 
sin kvalitet kan detta också medföra 
lägre intäktsramar. 

För att minimera risken för 
väsentliga avvikelser i förhållande 
till de tilldelade intäktsramarna 
genomförs löpande uppföljning av det 
faktiska ekonomiska utfallet relate
rat till nätverksamheten.

tekniska systemrisker och it
Datasystem och teknisk infrastruktur 
är centrala för Skånska Energis verk
samhet, framförallt med avseende på 
elleveranser, och är nära samman
kopplat med risken för fysiska skador 
på elnätet (se ovan under ”Driftstör
ningar i elnätet”). Det är av största 
vikt att driftdatorsystem och debite
ringssystem fungerar korrekt. För att 
minimera risken för systemhaverier 
eller konsekvenser av sådana arbetar 
Skånska Energi med löpande översyn 
och uppdatering av de system som 
används i verksamheten.

Elprisets utveckling
Elpriset är en faktor som enskilt 
kan ha väsentlig effekt på Skånska 
Energis resultat och finansiella 
ställning. Risken uppstår till följd 
av att olika avtalstyper förekommer 
gentemot Skånska Energis kunder, 
baserat på såväl fast elpris, rörligt 
elpris samt kombinationer därav. 
Fastprisavtal innebär att kunden 
har rätt att köpa el till ett i förväg 
fastställt pris, oavsett förbrukad 
volym. Den förväntade förbruk
ningen prognostiseras utifrån 
tidigare års förbrukning. Oväntat hög 
förbrukning kan leda till att Skånska 
Energi måste införskaffa ytterligare 
elenergi för att uppfylla leverans
åtaganden gentemot kunder. Det går 
inte att säker ställa att detta kan ske 
till priser som motsvarar kunder
nas avtalade priser, vilket innebär 
att om Skånska Energis inköpspris 

för el överstiger försäljningspriset 
till kund påverkas lönsamheten 
negativt. Elpriset i sig påverkas av 
utbud och efterfrågan, som i sin tur 
beror på bland annat tillgången till 
vatten i de stora vattenkraftverken 
och tillgänglig produktionskapaci
tet, samt konjunktur läget och den 
globala prisutvecklingen på stora 
energi källor såsom kol och olja. 
Efter avregleringen av den svenska 
elmarknaden 1996 sätts priset på el 
på den nordiska elbörsen Nord Pool. 
Skånska Energi hanterar elprisrisken 
genom att säkra inköpspriset med 
fin ansiella instrument, s k termins
kontrakt. Terminskontrakten med
verkar till att utjämna och balansera 
stora svängningar i elpriset som 
Skånska Energi betalar. Skånska 
Energi strävar efter att prissäkra 
elleveranserna i så hög utsträckning 
som möjligt med hänsyn även till an
dra faktorer som påverkar elpriset.

Prisområdesrisk
Denna risk uppstår till följd av pris
skillnader mellan olika geografiska 
områden, till exempel mellan det 
område där elleveranser sker och det 
referenspris som terminskontrakten 
avräknas mot (se ovan under ”Elpri
sets utveckling”). I jämförelse med 
elprisrisken är prisområdes risken  
av mindre vikt. Från och med den  
1 november 2011 indelades Sverige i 
fyra elområden med separata refe
renspriser för respektive elområde. 
I Skåne, där Skånska Energi har sitt 
nätområde och där elproduktionen 
är liten, uppstår ett underskott av el 
som sannolikt kommer att medföra 
högre priser i detta område.

Volymrisk
Volymrisk innebär risk för avvikelser 
mellan prognostiserad respektive 
verklig förbrukning av elenergi och 
är en följd av osäkerhet i förvän
tade elleveranser till kunder och den 
producerade elen i Skånska Energis 
produktionsanläggningar. Orsaker till 
avvikelser i förhållande till prognos
erna är bland annat temperaturför
ändringar och förändringar i kund
underlaget. I samband med att en ny 
kund tecknar avtal görs en prognos 
för den beräknade förbrukningen. Om 
förutsättningarna för prognos visar 

sig vara felaktiga (s k kundprofilrisk) 
kan detta medföra en ökad volymrisk 
efter att elleveranserna har påbörjats. 
Volymrisken hänger samman med 
känsligheten för elprisets utveckling 
(se ovan) och kan medföra att Skånska 
Energis resultat och finansiella ställ
ning påverkas negativt. Framförallt 
hanteras denna risk genom regel
bundna uppföljningar av verklig för
brukning, vilket ger grund till uppdate
ringar av gjorda volymprognoser.

Kreditrisk
Kreditrisk utgörs av risken att Skån
ska Energis kunder inte fullgör sina 
betalningsförpliktelser enligt avtal. 
Affärsområdena Elhandel och Elnät 
har ett stort antal mindre kunder, 
vilket innebär att Skånska Energi inte 
är beroende av någon enskild kund. 
Inom affärsområdet Energilösningar 
utförs entreprenaduppdrag inom 
geoenergi, borrning och tillhörande 
tjänster, varmed varje enskild upp
dragsgivare kan vara av väsentlig vikt. 
Kreditförlusterna har historiskt sett 
varit mycket små. Skånska Energi 
genomför sedvanlig kreditprövning 
av nya kunder innan avtalstecknande 
för att minimera risken för framtida 
kreditförluster. Reservering för befa
rande kund förluster görs för kund
fordringar som är 90 dagar eller äldre. 
Inom entreprenadverksamheten 
(affärs område Energilösningar) sker 
förskotts och delfakturering, vilket 
minskar risken för kundförluster.

Beroende av nyckelpersoner
Skånska Energi är för sin verksam
het beroende av att kunna attrahera 
och behålla personal med erforderlig 
erfarenhet och kompetens. Om nyckel
personer, såväl inom den operativa 
driften som inom koncernledningen, 
skulle välja att lämna Skånska Energi 
skulle detta, åtminstone i det korta 
perspektivet, kunna medföra orga
nisatoriska belastningar och extra
ordinära kostnader, vilket skulle kunna 
påverka Skånska Energis lönsamhet 
och finansiella ställning negativt. 

Skånska Energi strävar efter att 
vara en attraktiv arbetsgivare, bland 
annat genom att erbjuda mark
nadsmässiga anställningsvillkor, 
utvecklingsmöjligheter och en stark 
företagskultur.
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tillstånd
Vissa delar av Skånska Energis verk
samhet är tillståndspliktiga, framfö
rallt nätverksamheten samt den egna 
produktionen i vatten och vindkraft
verk. Om erforderliga tillstånd för 
någon av de berörda verksamheterna 
av någon anledning skulle dras till
baka eller inte förnyas, skulle detta 
kunna innebära att Skånska Energi 
inte längre är behörigt att bedriva 
verksamheten, vilket skulle kunna få 
negativa effekter för resultatet och 
den finansiella ställningen. Skånska 
Energi gör löpande uppföljningar och 
utvärderingar av verksamheten för 
att säkerställa att villkoren för erfor
derliga tillstånd är uppfyllda.

Politiska beslut och förändringar 
i lagar och regelverk
Skånska Energis verksamhet och 
marknadsförutsättningar är bero
ende av gällande lagar och andra 
regler som berör energibranschen, 
nätbolag och elleverantörer. För
ändringar i sådana bestämmelser, 
exempelvis i fråga om skatter, avgif
ter, miljölagstiftning och tillstånds
givning, kan påverka såväl positivt 
som negativt. Likaså kan större, mer 
övergripande reformer avseende hur 
energimarknaden ska regleras samt 
politiska målsättningar för energi
systemets sammansättning på ett 
avgörande sätt inverka på Skånska 
Energis marknadsförutsättningar, 
resultat och finansiella ställning. 
Inom EU finns fastställda mål som 
syftar till att minska beroendet av 
fossila energikällor och öka använ
dandet av förnybara energikällor. 
Skånska Energi har en inriktning på 
produktion, distribution och försälj
ning av el och energi från förny
bara och utsläppsfria energikällor. 

Därmed bedöms den nuvarande poli
tiska inriktningen på energiområdet 
både inom EU och i Sverige bidra 
till gynnsamma förutsättningar för 
Skånska Energis verksamhet, även 
på längre sikt.

Aktiens kursutveckling
Såväl befintliga som presumtiva 
aktieägare bör beakta att en investe
ring i Skånska Energi är förknippad 
med risk och att det inte finns några 
garantier för att aktiekursen kommer 
att ha en positiv utveckling. Aktie
kursen kan komma att fluktuera till 
följd av bland annat resultatvariatio
ner i delårsrapporter, det allmänna 
konjunkturläget och förändringar i 
aktiemarknadens intresse för Skån
ska Energi och dess aktie. Aktiekur
sen kan därmed komma att påverkas 
av faktorer som står helt eller delvis 
utanför Skånska Energis kontroll. 
Även om Skånska Energis verksam
het utvecklas positivt innebär detta 
således ingen garanti för att aktie
kursen utvecklas positivt.

Framtida utdelning
Skånska Energi har antagit en ny ut
delningspolicy att gälla från och med 
verksamhetsåret 2013 som anger att 
årlig utdelning om minst hälften av 
koncernens redovisade netto resultat 
med beaktande av en stabil och jämn 
utdelning i ett långsiktigt perspektiv 
eftersträvas. Skånska Energi har 
har sedan 1998 haft en utdelnings
andel som samtliga år överstigit 50 
procent av koncernens redovisade 
netto resultat. Det går emeller tid inte 
att lämna några garantier avseende 
framtida utdelningar. Koncernen  
gör alltid en helhetsbedömning av 
bolagets ekonomiska situation sett  
i såväl det korta som det långa per

RISKER OCH RISKHANTERING

spektivet. Utdelning beslutas av års
stämman efter förslag från styrelsen.

utspädningseffekter
Skånska Energi har en stark finan
siell ställning och likviditet och har 
för närvarande goda möjligheter 
att finansiera expansion med egna 
medel eller genom lån. Det kan dock 
inte uteslutas att koncernen i framti
den kan komma att behöva anskaffa 
kapital genom nyemission av aktier 
eller aktierelaterade instrument 
som en följd av exempelvis beslut om 
förvärv eller andra större investe
ringar, eller inom ramen för eventu
ella incitamentsprogram riktade till 
anställda. Sådana transaktioner kan 
komma att medföra utspädnings
effekter för befintliga aktieägare, 
genom att deras relativa ägande i 
Skånska Energi minskar. Transaktio
ner som kan medföra utspädnings
effekter beslutas av bolagsstämma.

Bristande likviditet i aktien
En förutsättning för väl fungerande 
handel med aktier är att det finns 
tillräcklig efterfrågan och utbud 
som medför att det löpande ställs 
köp respektive säljpriser i aktien. 
Under sådana förhållanden är förut
sättningarna goda för aktieägare att 
omsätta sitt innehav i likvida medel, 
det vill säga likviditeten i aktien är 
god. Bristande likviditet kan med
föra svårigheter för aktie ägare att 
förändra sitt innehav till ett accepta
belt pris och vid önskvärd tidpunkt. 
Skånska Energis Aaktier kommer 
liksom tidigare inte att vara föremål 
för organiserad handel. Det finns 
dock möjlighet för innehavare av 
Aaktier att genom skriftlig begäran 
till koncernen omvandla dessa till 
Baktier.
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Bolagsstyrningsrapport
Skånska Energi strävar efter 
att styrningen av koncernen ska 
hålla hög standard genom tydlig-
het och enkelhet i ledningssys-
tem och styrande dokument.

Bolagsstyrningen i Skånska En
ergi utgår från svensk lagstiftning, 
främst den svenska aktiebolagsla
gen, årsredovisningslagen, regel
verket för emittenter vid NASDAQ 
OMX Stockholm samt Svensk kod 
för bolagsstyrning, nedan kallad 
Koden. 

Eftersom NASDAQ OMX First 
North, där Skånska Energi är listat, 
inte är en reglerad marknad i lagens 
mening omfattas Skånska Energi inte 
av kravet på att tillämpa Koden. Sty
relsen har dock fattat beslut om att 
Skånska Energi ska tillämpa Koden 
enligt dess grundläggande princip 
”följ eller förklara”. Detta innebär att 
det är möjligt att göra avvikelser från 
reglerna i Koden om en viss regel inte 
passar med hänsyn till företagets 
särskilda omständigheter. 

För närvarande gör Skånska 
Energi två avvikelser från Koden vilka 
regleras i bolagsordningen: 
•   Styrelsesuppleanter kan utses av 

bolagsstämman.  
FÖRKLARING: Potentiella styrel
seledamöter ges som suppleanter 
goda möjligheter att förberedas 
inför ett eventuellt uppdrag som 
ordinarie ledamot.

• Styrelseledamöter och styrelse
suppleanter väljs normalt för en 
mandattid om två år.  
FÖRKLARING: Genom att bara 
hälften av de stämmovalda sty
relseledamöterna omprövas vid 
ordinarie årsstämma möjliggörs 
kontinuitet i styrelsens arbete.

Ägarstruktur
Aktiekapitalet i Skånska Energi  
uppgår till 51 732 000 kr, fördelat  
på 1 642 854 Aaktier med tio röster 
per aktie och 6 634 266 Baktier med 
en röst per aktie. Sammanlagt finns 
8 277 120 aktier med ett kvotvärde 
om 6,25 kr per aktie. Aktierna är 
registrerade elektroniskt i enlighet 

med avstämningsförbehåll i bo
lagsordningen och aktieboken förs 
av Euroclear AB. Ingen aktieägare 
innehar mer är 10 procent av rösterna 
eller kapitalet. 

Vid årsstämman den 25 maj 2012 
erhöll styrelsen ett bemyndigande, 
enligt vilket styrelsen äger rätt att 
vid ett eller flera tillfällen under tiden 
intill nästa årsstämma fatta beslut 
om ökning av aktiekapitalet genom 
nyemission, innebärande möjlig
het för styrelsen att med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt till 
teckning utge aktier i samband med 
företagsförvärv eller förvärv av verk
samhet. Bemyndigandet omfattar 
högst 160 000 Aaktier och  
640 000 Baktier. Motsvarande be
myndigande erhölls vid årsstämman 
2011. Styrelsen har har hittills inte 
utnyttjat givna bemyndiganden.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen ska svenska 
aktiebolag senast inom sex månader 
från utgången av varje räkenskapsår 
hålla en ordinarie bolagsstämma där 
styrelsen ska lägga fram årsredo
visningen och revisionsberättelsen. 
Denna bolagsstämma benämns 
”årsstämma”. Inom Skånska Energi 
hålls årsstämma normalt under 
maj/juni månad. Kallelse till års
stämma samt kallelse till extra 
bolagsstämma där fråga om ändring 
av bolagsordningen kommer att 
behandlas ska utfärdas tidigast sex 
veckor och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma ska utfärdas tidigast 
sex veckor och senast två veckor 
före stämman. Kallelse till bolags
stämma ska ske genom annonsering 
i Post och Inrikes Tidningar samt 
genom att kallelsen hålls tillgänglig 
på bolagets webbplats. Vid tidpunk
ten för kallelse ska information 
om att kallelse skett annonseras i 
Dagens Industri. 

Alla aktieägare i Skånska Energi 
har rätt att få ett ärende behand
lat på bolagsstämman. Detta ska 
skriftligen anmälas till styrelsen 
i sådan tid att ärendet kan tas upp 

i kallelsen till stämman. För att 
kunna utnyttja sin rätt att delta i 
beslut fordras att aktieägaren är 
när varande på bolagsstämman, 
personligen eller representerad  
genom ombud. Vidare krävs att 
aktie ägaren är införd i aktieboken 
viss tid före bolagsstämman och 
att anmälan görs till företaget i 
viss ordning. En aktieägare får 
utnyttja alla röster som motsva
rar aktieägarens aktieinnehav och 
som vederbörligen företräds på 
bolagsstämman. Aktieägarna har 
dessutom möjlighet att ställa frågor 
om företaget och resultatet för 
det berörda året. Normalt är alla 
styrelseledamöter, revisorn och 
företagsledningen närvarande för 
att kunna behandla frågor.

Valberedning
Bolagsstämman ska utse valbered
ningens ledamöter. Valberedningen 
föreslår lämpliga personer med ett 
utvecklat nätverk i ägarkretsen. 
Valberedningen ska ha 3–4 ledamö
ter varav en utses till ordförande. 
Utöver dessa ingår normalt styrel
sens ordförande i valberedningen. 
Valberedningens uppgift är att 
föreslå antalet ledamöter och supp
leanter i styrelsen, lämna förslag 
till ordförande, vice ordförande och 
övriga ledamöter i styrelsen samt 
föreslå arvode och annan ersättning 
för styrelseuppdrag till var och en 
av styrelseledamöterna. Valbered
ningen ska också lämna förslag till 
val och arvodering av revisorer. Om 
enstaka ledamot i valberedningen 
skulle lämna denna innan dess 
arbete är slutfört väljs ersättare vid 
nästa årsstämma. 

Vid Skånska Energis årsstämma 
2012 utsågs för en tid av ett år Eva 
Andersson, Göran Boijsen, Marianne 
Leo, Anders Nilsson och SvenErik 
Sahleé att ingå i  valberedningen med 
Anders Nilsson som ordförande. Val
beredningen har under 2012 haft två 
protokollförda möten och har dessut
om deltagit i styrelsens strategimöte. 
Samtliga ledamöter är att anse som 
”oberoende” i enlighet med Koden.
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Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och 
högst åtta ledamöter, med högst tre 
suppleanter. Styrelsen tillämpar 
regeln att ledamöter ej kan omväljas 
det år de fyller 70. Ledamöterna och 
suppleanterna väljs på årsstämma 
för tiden intill dess årsstämma ägt 
rum under andra räkenskapsåret 
efter valet. Om särskilda skäl före
ligger kan ledamot eller suppleant 
väljas på motsvarande sätt för ett 
år. Ytterligare två ledamöter och två 
suppleanter utses av arbetstagarna 
enligt lagen (1987:1245) om styrelse
representation för de privat anställ
da. Vid årsstämman den 25 maj 2012 
avgick ledamoten PerÅke Mattsson. 
Styrelseledamöterna Göran Boijsen, 
Anna Kristoffersson och Marga
reta Pettersson omvaldes för tiden 
intill årsstämman 2014 samt valdes 
tidigare suppleanten Ann Hermans
son till ny ordinarie ledamot för en tid 
av två år. Hans Pettersson omvaldes 
till styrelsesuppleant för en tid av två 
år och Kent Petersson valdes till ny 
styrelsesuppleant för en tid av två år. 
Alla de stämmovalda ledamöterna är 
att anse som ”oberoende” i enlighet 
med Koden. Arbetstagarrepresen

tanterna är däremot ”beroende” på 
grund av sina anställningar.

Styrelsens uppdrag
Styrelsens huvudsakliga uppgift 
är att för ägarnas räkning förvalta 
koncernens verksamhet på ett sådant 
sätt att ägarnas intresse av långsik
tigt god kapitalavkastning tillgodoses 
på bästa möjliga sätt. Styrelsens 
arbete regleras bland annat av den 
svenska aktiebolagslagen, bolag
sordningen, koden och den arbets
ordning som styrelsen fastställt för 
sitt arbete. Styrelsens arbetsordning 
med instruktion för verkställande 
direktören och rapporteringsin
struktion uppdateras och fastställs 
årligen. Arbetsordningen beskriver 
styrelsens och utskottens arbets
sätt och baseras bland annat på en 
årscykel. Varje styrelsesammanträde 
har ett eller flera tema. Härutöver 
behandlar styrelsen löpande och 
uppkomna ärenden.

Styrelsens arbete 2012
Styrelsen genomförde nio protokoll
förda sammanträden under 2012  
omfattande åtta ordinarie samman
träden varav ett konstituerande samt 

ett extra sammanträde som genom
fördes per capsulam. Dessutom 
genomfördes ett årligt strategimöte 
under två dagar då långsiktiga och 
principiella utvecklingsfrågor disku
teras. 

Arbetet leddes av styrelsens 
ordförande som har ett särskilt 
ansvar för att styrelsens arbete är 
väl organiserat och bedrivs effektivt. 
Detta innebär bland annat att se till 
att styrelsen får tillfredsställande 
information och beslutsunderlag 
samt att styrelsens arbete årligen 
utvärderas. I styrelseordförandes 
uppdrag ingår även att ha täta och 
löpande kontakter med bolagets 
verkställande direktör.

Extra styrelsesammanträde 
genomförs då behov föreligger. Ett 
sådant sammanträde genomfördes 
2012 rörde beslut avseende  förvärvet 
av Streamgate Två AB.  

Styrelsen har inom sig utsett ett 
Revisionsutskott och ett Ersättnings
utskott (Se nedan). Utskottens uppgift 
är att bereda ärenden för styrelsens 
beslut och de saknar således be
slutsbefogenheter.

Information om styrelseledamöter
nas närvaro presenteras på nästa sida.
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närvaro vid respektive styrelse- och utskottsmöte
Närvaro del av sammanträde redovisas som närvaro. Ingen åtskillnad har gjorts mellan fysisk närvaro 
eller närvaro per telefon eller video. Suppleanter har närvarorätt, men ej närvaroplikt.

Styrelsesammanträden 2012 21/2 23/2 29/3 25/5 25/5 * 23/8 25/9 ** 18/10 22/11 Närvaro
Göran Boijsen, Ordförande X X X X X X X X X 9/9
Anna Kristoffersson, Vice Ordförande X – X X X X X X X 8/9
PerÅke Mattsson1) X X X 3/3
Charlie Nilsson – X X X X X X X X 8/9
Margaretha Pettersson X – X X X X – X – 6/9
Catrine Buregård X X X X X X – – X 7/9
Dag Olsson X X X X X X X X X 9/9
Ann Hermansson – X X X X X – X X 7/9

Hans Pettersson – X – X X – – – X 4/9
Kent Petersson2 X X X – X X 5/6
StenÅke Lundbladh, Arbetstagarrep. X X X X X X X X X 9/9
Stefan Jeppsson, Arbetstagarrep. X X X X X X X X X 9/9
Mats Eriksson, Suppl. Arbtag. X X X X X X X X X 9/9
Richard Nordblad, Suppl. Arbtag. X X X X X X X – X 8/9

Ersättningsutskottsmöten 2012 20/11 Närvaro
Ann Hermansson, Ordförande X 1/1
Göran Boijsen X 1/1
Margaretha Pettersson X 1/1

1) Till årsstämman 20120525 
2) Vald på årsstämman 20120525

* Konstituerande
** Per Capsulam

revisionsutskottsmöten 2012 20/2 19/3 21/5 20/8 14/11 Närvaro
Dag Olsson, Ordförande X X X X X 5/5
Göran Boijsen X – X X X 4/5
Catrine Buregård X X X X X 5/5

dotterbolagens styrelser
Under första kvartalet 2012 blev 
Skånska Energi Vattenkraft AB ett 
helägt dotterbolag inom koncernen 
och dess styrelse omvandlades sam
tidigt till en tjänstemannastyrelse. 
Därmed leds samtliga koncernens 
dotterbolag av tjänstemannastyrel
ser, vilket i praktiken innebär att alla 
viktiga beslut tas i koncernstyrelsen. 

Under årets första två månader 
bestod Skånska Energi Vattenkraft 
AB styrelse av Göran Boijsen (ordfö
rande) med Anna Kristoffersson som 
personlig suppleant, Per Eliasson, 
Anders Mårtensson och Ulf Levein 

som var delägare i SEVAB vid den 
tidpunkten. Styrelsen genomförde ett 
sammanträde.

revisionsutskottet
Revisionsutskottets ledamöter var 
Dag Olsson (ordförande), Catrine 
Buregård och Göran Boijsen. Utskot
tet hade fem protokollförda möten 
under 2012. Vid dessa möten deltog 
även företrädare för koncernled
ningen. Avstämningar gjordes med 
externa revisorer. Revisionsutskottet 
behandlade främst den finansiella 
rapporteringen men även riktlinjer/
policys av finansiell karaktär.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet inrättades vid 
det konstituerande sammanträdet 
2012 och ska bereda ersättnings
ärenden som beslutas av styrelsen 
och årsstämman. Ersättningsutskot
tets ledamöter var Ann Hermansson  
(ordförande), Göran Boijsen och 
Margaretha Pettersson. Utskottet 
genomförde ett protokollfört möte 
under 2012. Vid detta möte struk
turerades och fastställdes en plan 
för utskottets kommande arbete. 
Dessutom genomfördes en översyn 
av bolagets riktlinjer för ersättningar 
till ledande befattningshavare.
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Koncernledning
Koncernledningen 2012 bestod av 
VD Per Eliasson, Mats Holm, Bobby 
Odenhag, Mats Sjöström, Anders 
Mårtensson, Kristina Billberg, 
Andreas Hellqvist samt Camilla 
Holmberg. 

Koncernledningen sammanträ
der månadsvis och avhandlar då 
koncernens finansiella utveckling, 
gemensamma utvecklingsprojekt, 
ledarskaps och kompetensförsörj
ning samt andra strategiska frågor. 
Skånska Energis affärsområden 
arbetar självständigt och har till upp
gift att nå de av koncernen uppsatta 
strategiska och operativa målen. 
Koncernens övriga funktioner ansva
rar för övergripande aktiviteter som 
ekonomisk rapportering, informa
tion, intern kontroll och varumärket. 
Utöver koncernledning, affärsområ
den och koncernfunktioner finns ett 
antal arbetsgrupper som koordinerar 
gemensamma viktiga områden som 
miljö och arbetsmiljö.

Ersättningar
STYRELSE OCH VALBEREDNING
Enligt årsstämmans beslut uppgår 
arvodet till var och en av de stämmoval
da styrelseledamöterna till 51 360 kr.  
Till ordföranden utgår 124 120 kr  
och till vice ordförande 77 070 kr. 
Till styrelsesuppleant utgår 21 400 kr. 
Därtill kan efter beslut av styrelsens 
ordförande särskild ersättning utgå 
för omfattande extra arbetsuppgifter. 
Arbetstagarrepresentanter erhåller 
lön enligt avtal. Ledamöter i revi
sionsutskottet, ersättningsutskottet 
och valberedningen erhåller arvode 
baserat på principen om särskild 
ersättning. För upplysningar om 
ersättningar till ledamöterna 2012 
hänvisas till  Not 5.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ledande befattningshavare ska er
bjudas en marknadsmässig och kon
kurrenskraftig kompensation som 
förmår attrahera och behålla kva
lificerade medarbetare till Skånska 
Energis koncernledning. Koncernled
ningens ersättning, exkluderat VD, 

omfattar fast lön och årlig variabel 
lön. Delarna avses skapa ett välba
lanserat ersättnings och förmåns
program som återspeglar individens 
ansvar och koncernens resultatut
veckling. Den fasta lönen, som är 
individuell och differentierad utifrån 
individens ansvar, fastställs utifrån 
marknadsmässiga principer och revi
deras årligen. För erhållande av årlig 
variabel lön förutsätts uppfyllelse 
av årligen fastställda mål. Målen är 
relaterade till företagets resultat 
och är mätbara. I likhet med övriga 
anställda har koncernledningen en 
årlig variabel del som kan uppgå till 
maximalt 25 000 kr per anställd. För 
verksamhetsåret 2012 utgick ingen 
bonus. 2011 blev bonusen 15 000 kr. 
Anställda i koncernledningen får 
ingen extra ersättning då de engage
ras i koncernstyrelsen. 

För VD utgår endast fast lön. 
VD har en uppsägningstid på sex 
månader. Vid uppsägningen från 
företagets sida är VD, utöver lön un
der uppsägningstiden berättigad till 
ett avgångsvederlag motsvarande 
tolv månader. Rätt till avgångs
vederlag föreligger för VD under en 
period av 21 månader i händelse av 
en uppsägning från VDs sida med 
anledning av inträdd ägarförändring 
innebärande att mer än 50 procent 
av rösterna i Skånska Energi inne
has av en ägare. VD och koncern
ledningens övriga förmåner ska 
motsvara vad som kan anses rimligt 
i förhållande till praxis i marknaden. 
Förmånerna kan utgöras av pension, 
friskvård, förmånsbil och avgångs
vederlag. För upplysningar om er
sättningar till ledande befattnings
havare 2012 hänvisas till Not 5.

revisor
På årsstämman 2012 omvaldes De
loitte AB till bolagets revisor fram till 
och med årsstämman 2013. Huvud
ansvarig revisor är Johan Rasmus
son. Revisionen avrapporteras till 
aktieägarna i form av revisionsberät
telsen. Denna utgör en rekommenda
tion till aktieägarna inför deras beslut 
på årsstämman om fastställande 

av resultaträkningen och balans
räkningen för moderbolaget och 
koncernen, disposition av vinsten i 
moderbolaget samt ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter och verkstäl
lande direktören. Revisionen sker i 
enlighet med aktiebolagslagen och 
god revisionssed, vilket innebär att 
revisionen planeras och genomförs 
på basis av kunskap om Skånska 
Energikoncernens verksamhet, 
aktuella utveckling och strategier. 
Arbetsinsatserna omfattar bland 
annat kontroll av efterlevnad av bo
lagsordningen, aktiebolagslagen och 
årsredovisningslagen. 

Revisionen avrapporteras löpande 
under året till respektive affärsområ
desledningar, koncernledningen och 
revisionsutskottet samt till Skånska 
Energi ABs styrelse. En gång per år 
träffar revisorn bolagets styrelse 
utan att VD eller annan person från 
koncernledningen är närvarande. 
Enligt revisorslagen är revisorn skyldig 
att löpande pröva sitt oberoende. För 
information om arvode till revisorn 
hänvisas till Not 4.

intern kontroll 
Skånska Energis interna kontroll 
syftar till att säkerställa korrekt och 
tillförlitlig finansiell rapportering 
och redovisning i enlighet med till
lämpliga lagar och förordningar, 
redovisningsstandarder samt övriga 
krav på listade bolag. Den interna 
kontrollen omfattar fem huvudom
råden: kontrollmiljö, riskbedöm
ning, kontrollaktiviteter, uppföljning/
förbättring samt information och 
kommunikation.

Kontrollmiljö
Skånska Energis kontrollmiljö 
bestämmer de individuella och 
kollektiva förhållningssätten inom 
koncernen. Den definieras genom 
policys, rutiner och manualer. Skån
ska Energis styrelse har det övergri
pande ansvaret för att upprätta ett 
system för intern kontroll. Ansvaret 
för att upprätthålla en kontroll
miljö är delegerat till verkställande 
direktören. Styrelsen har inrättat ett 
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revisionsutskott som bistår styrel
sen med bland annat utvärdering av 
manualer, policys samt väsentliga 
redovisningsprinciper som koncer
nen tillämpar. Ansvar och befogen
heter definieras i instruktioner för 
attesträtt, manualer, policys och 
rutiner. Dessa interna riktlinjer 
utgör tillsammans med lagar och 
andra externa regelverk den så kall
lade kontrollmiljön.

riskbedömning
I riskbedömningen ingår att identi
fiera risker som kan uppstå om de 
grundläggande kraven på den finan
siella rapporteringen i koncernen inte 
uppfylls. Riskbedömningen omfattar 
även risk för förlust eller förskingring 
av tillgångar. Utifrån riskbedöm
ningen genomlyses processer för att 
säkerställa att de hanteras i enlighet 
med fastställda regelverk, instruktio
ner och uppföljningsrutiner.

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter begränsar identi
fierade risker och säkerställer korrekt 
och tillförlitlig processeffektivitet. 

Kontrollaktiviteterna syftar till att 
förebygga, upptäcka och korrigera fel 
och avvikelser. Resultaten utvärderas 
i uppföljnings och förbättringsfasen 
och prövas tills processen säkerställts.
 
uppföljning och förbättring
Uppföljning av kontrollaktiviteter 
utförs kontinuerligt för att säker
ställa att risker har beaktats och 
behandlats på ett tillfredsställande 
sätt. De kontrollresultat som inte 
anses tillfredställande måste åtgär
das, vilket betyder att den berörda 
processen genomlyses och bear
betas för att åter implementeras 
och följas upp. Styrelsen avhandlar 
koncernens samtliga kvartalsrap
porter, bokslutskommuniké samt 
årsredovisning innan dessa publice
ras. Styrelsen erhåller kontinuerligt 
rapporter avseende koncernens 
ställning och resultatutveckling 
och vid varje styrelsesammanträde 
behandlas koncernens ekonomiska 
situation. Revisionsutskottet följer 
upp den ekonomiska redovisningen 
och får rapportering från bola
gets revisor med iakttagelser och 

rekommendationer. Styrelsen har 
mot bakgrund av verksamhetens 
omfattning och befintliga kontrollak
tiviteter fattat beslut om att det inte 
föreligger något behov av att införa 
en särskild granskningsfunktion 
(internrevisionsfunktion).

information och kommunikation
Information och kommunikation om 
risker, kontroller och kontrollresultat 
i Skånska Energikoncernen bidrar 
till att säkerställa att riktiga affärs
beslut fattas. Koncernledningen ska 
träffas minst en gång i månaden för 
att uppdatera sig i aktuella frågor och 
den ekonomiska utvecklingen. 

Styrelsen har fastställt en kom
munikationspolicy för Investor Rela
tions som syftar till att säkerställa 
en god kvalitet på intern och extern 
kommunikation så att lagar, regler 
och avtal efterföljs. Denna policy 
reglerar vad som ska kommuniceras, 
på vilket sätt informationen ska utges 
och vem som har ansvaret. Dessutom 
finns riktlinjer för hur finansiell in
formation ska kommuniceras mellan 
ledning och övriga medarbetare.
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Göran Boijsen
Född 1951. Ordförande sedan 2011. Ledamot 
sedan 1993. Suppleant 19781993. Göran 
Boijsen har varit anställd inom Försvars
makten 1973–2006, varav 20 år i ledande 
befattning, bland annat under fem år som 
chef för Karlskrona Kustartilleriregemente, 
fyra år som Marinattaché i USA och två år 
som chef för Södra Militärdistriktet. 
Sedan 2006 är Göran Boijsen verksam som 
egen företagare. UTBILDNING: Högre mili
tär chefsutbildning i Sverige samt i USA. 
AKTIEINNEHAV: 43 349 Aaktier och 172 084 
Baktier (eget och genom närstående).

Anna Kristoffersson
Född 1964. Vice ordförande sedan 2011. 
Suppleant 20092011. Anna Kristoffers
son är verksam som egen företagare inom 
familjens lantbruk. Hon har tidigare bland 
annat varit verksam som marknads och 
försäljningschef för Östeuroparegionen 
inom Lyckeby.  UTBILDNING: Civilingenjör 
samt MBA. ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelsele
damot i Scan AB, Taurus Köttrådgivning AB, 
Sveriges Djurbönder Ekonomisk Förening 
och Stiftelsen Lantbruksforskning. 
TIDIGARE UPPDRAG: Styrelseledamot i 
Sveriges Bränneriintressenter Trading AB. 
AKTIEINNEHAV: 106 Aaktier och  
26 Baktier

Charlie nilsson
Född 1955. Ledamot sedan 1993. Charlie 
Nilsson är verksam som driftschef inom 
Svedala Kommun samt bedriver verksam
het i eget aktiebolag. Han har lång erfaren
het inom fastighets och energibranschen, 
bland annat som egen företagare och 
driftsansvarig inom kommunal fastighets
förvaltning. UTBILDNING: Teknisk utbild
ning och reservofficer. ÖVRIGA UPPDRAG: 
Styrelseledamot i KKB Fastigheter AB. 
TIDIGARE UPPDRAG: Ordförande i Tekniska 
Nämnden i Kävlinge kommun och styrelse
ledamot i Sydvatten AB. 
AKTIEINNEHAV: 5 812 Aaktier och 23 862 
Baktier (eget och genom bolag)

Catrine Buregård
Född 1958. Ledamot sedan 1998. Catrine 
Buregård har bland annat varit verksam 
inom SEB och är sedan cirka 30 år egen 
företagare inom elbranschen. UTBILD
NING: Civilekonom. ÖVRIGA UPPDRAG: 
Styrelseledamot och VD i Dalby Elektriska 
Installationsbyrå Bengt Buregård AB och 
suppleant i DABU AB. TIDIGARE UPPDRAG: 
Styrelse ledamot i BPL Holding AB. 
AKTIE INNEHAV: 12 033 Aaktier och 48 133 
Baktier (eget och genom närstående).

dag olsson
Född 1963. Ledamot sedan 2003. Suppleant 
19952003. Dag Olsson är verksam som 
Kreditriskcontroller på Sparbanken Syd. 
Han har lång erfarenhet från finansbran
schen, bland annat som kontorschef, kredit
analytiker, aktiemäklare och företagsrådgi
vare inom Handelsbanken.
UTBILDNING: Civilekonom och  
reservofficer.
AKTIEINNEHAV: 166 Aaktier och  
1366 Baktier.

GÖran bOiJSen anna KriStOFFerSSOn

Catrine bUreGÅrD
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Vid årsstämman den 25 maj 2012 omvaldes 
Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden 
intill årsstämman 2013. Huvudansvarig 
revisor är Johan Rasmusson, auktoriserad 
revisor och medlem av FAR.re
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STYRELSE

DaG OlSSOn

MarGaretHa PetterSSOnCHarlie nilSSOn



29

Margaretha Pettersson
Född 1958. Ledamot sedan 2006. Suppleant 
20032006. Margaretha Pettersson är verk
sam som VD för Humanus Utbildning Syd 
AB. Hon har en bakgrund inom utbildnings
väsendet och har tidigare bland annat varit 
verksam som regionchef för Didaktus samt 
som folkhögskolerektor. UTBILDNING: 
Folkhögskollärarlinjen samt rektorsutbild
ning. ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelse suppleant 
i Skånes Dansteater AB.
AKTIEINNEHAV: 125 Aaktier och  
500 Baktier.

Stefan jeppsson
Född 1964. Ledamot sedan 2007. 
Arbets tagarrepresentant. 
Suppleant sedan 2001.
AKTIEINNEHAV: 37 Aaktier och 
149 Baktier.

Sten Åke lundbladh
Född 1949. Ledamot sedan 2011. 
Arbets tagarrepresentant.
AKTIEINNEHAV: 0

Ann Hermansson
Född 1956. Ledamot sedan 2012. Suppleant 
20102012. Ann Hermansson är verksam 
som personalchef i Sparbanken Syd. Hon 
har tidigare varit verksam som jurist inom 
LRFfamiljen samt som konsult inom  
HRområdet. UTBILDNING: Jur. kand.  
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i  
Hushållningssällskapet Malmöhus.
AKTIEINNEHAV: 2 880 Aaktier och  
11 520 Baktier.

Kent PeterSSOn

HanS PetterSSOn

riCHarD nOrDblaD

MatS eriKSSOn
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Hans Pettersson
Född 1951. Suppleant sedan 2011. Hans 
Pettersson är VD i Dynea OY. Han har lång 
erfarenhet från ledande befattningar inom 
industrin, bland annat som VD för Modo 
Paper och vice VD för ASSI Domän,  
VD för MacGregor AB samt senast som VD 
för Superfos A/S.  
UTBILDNING: Civiljägmästare och 
reservofficer. ÖVRIGA UPP DRAG:  
Styrelse ledamot i AR Packaging.TIDIGARE 
UPPDRAG: Styrelseordförande i Euromaint 
Gruppen AB samt andra bolag i denna 
koncern, Flextrus Group AB, Arctic Grycksbo 
Paper AB samt styrelseledamot i Grycksbo 
Paper Holding AB och Novenco A/S.
AKTIEINNEHAV: 2 875 Aaktier och  
11 500 Baktier.

Kent Petersson
Född 1955. Suppleant sedan 2012. Kent 
Petersson ansvarar för plåtavdelningen på 
Malmö Plåt & Byggservice AB och har tidi
gare varit anställd i BPA Plåt. Kent Peters
son har tidigare varit delägare i Malmö Plåt 
& Byggservice AB och i VVS Varuhuset. Han 
är delägare i Fastighetsbolag 1999 Wanaka, 
Timaru, Kirse, Kvarnhög och Dalaplan.
UTBILDNING: Yrkesskola Byggnadsplåt
slagare ÖVRIGA UPPDRAG: Vice ordförande 
Genarps Byalag, Ordförande valberedning
en Plåt slagarnas Riksförbund
AKTIEINNEHAV: 870 Aaktier och 3 480 
Baktier.

Mats Eriksson
Född 1956. Suppleant sedan 2007. 
Arbets tagarrepresentant. 
AKTIEINNEHAV: 25 Aaktier och 
100 Baktier.

richard nordblad
Född 1967. Suppleant sedan 2011. 
Arbets tagarrepresentant. 
AKTIEINNEHAV: 0

STYRELSE

SteFan JePPSSOn Sten ÅKe lUnDblaDH

ann HerManSSOn
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Per Eliasson
VD och koncernchef. Affärsområdeschef 
Produktion från och med 1 mars 2012.  
Född 1963. Anställd sedan 2004.   
Per Eliasson har lång erfarenhet av ledande 
befattningar inom energisektorn, bland 
annat som VD för Sydkraft Försäljning samt 
NME Service. UTBILDNING: Teknisk utbild
ning, marknadsekonomi.  
ÖVRIGA UPP DRAG: Styrelseledamot i 
TicTac Interactive AB, MFF och HK Ankaret, 
bolags man i Blå Lavendel Handelsbolag 
samt styrelseuppdrag i ett antal bolag i 
Skånska Energikoncernen. 
AKTIEINNEHAV: 5 002 Aaktier och
18 009 Baktier.

Mats Sjöström
Affärsområdeschef Elnät. Född 1954. 
 Anställd sedan 1996. Mats Sjöström har 
lång teknisk erfarenhet från elbranschen, 
både som konsult och entreprenör. 
 UTBILDNING: Ingenjör. 
AKTIEINNEHAV: 93 Aaktier 
1 123 Baktier

Bobby odenhag
Affärsområdeschef Elhandel. Född 1975. 
Anställd sedan 2008. Bobby Odenhag har 
gedigen erfarenhet från energibranschen, 
bland annat som ansvarig för fjärrvärme
verksamheten inom Landskrona kommun. 
UTBILDNING: Civilingenjör, maskinteknik. 
AKTIEINNEHAV: 0

Mats Holm
Affärsområdeschef Energilösningar. 
Född 1954. Anställd sedan 2008. Mats Holm 
har verkat i entreprenadbranschen i drygt 
20 år inom projektledning för såväl mindre 
som mycket stora projekt. Han har bland 
annat medverkat i uppförandet av många 
av de största geoenergianläggningarna i 
landet. UTBILDNING: Tekniskt gymnasium, 
maskinteknik. 
AKTIEINNEHAV: 0

Per eliaSSOn

MatS SJÖStrÖM

bObbY ODenHaG

MatS HOlM
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Camilla Holmberg
Kommunikationschef. Född 1969. Anställd 
sedan 2011. Camilla Holmberg har arbetat 
med kommunikationsfrågor i 15 år och 
har tidigare varit verksam som kommu
nikationsansvarig för bygghandelskedjan
Woody Bygghandel. Hon har bland annat 
erfarenhet av marknadskommunikation, 
webbutveckling och varumärkes arbete. 
UTBILDNING: Fil. kand. i media och 
 kommunikation. 
AKTIEINNEHAV: 0

Anders Mårtensson
Ekonomichef. Född 1964. Anställd sedan 
1997. Anders Mårtensson har tidigare varit 
verksam som revisor. UTBILDNING: Eko
nomisk universitetsexamen. ÖVRIGA UPP
DRAG: Styrelseuppdrag i ett antal bolag i 
Skånska Energi koncernen.
AKTIEINNEHAV: 1 186 Aaktier och 
4 746 Baktier. 

Kristina Billberg
Controller. Född 1965. Anställd sedan 2008. 
Kristina Billberg har lång och bred erfaren
het inom såväl transportbranschen som 
energibranschen. Hon kommer när mast 
från E.ON Försäljning där hon arbetade 
med redovisning och som con troller för
elenergi. Kristina Billberg var även  enga 
gerad i koncernövergripande redovis
ningsprojekt. UTBILDNING: Civilekonom. 
AKTIEINNEHAV: 0

Andreas Hellqvist
Controller. Född 1977. Anställd sedan 
2011.  Andreas Hellqvist har arbetat som 
controller under de senaste 10 åren, varav 
några år internationellt, med en inriktning  
mot såväl ekonomisk styrning som redovis
ning. UTBILDNING: Civilekonom. TIDIGARE 
UPPDRAG: Styrelsesuppleant i North Trade 
Group AB och North Trade Group Holding AB.
AKTIEINNEHAV: 0

CaMilla HOlMberG anDreaS HellqViSt

anDerS MÅrtenSSOn KriStina billberG

KONCERNLEDNING



32

(Kkr) not
Koncernen

2012
Koncernen

2011
Moderbolaget

2012
Moderbolaget

2011

rörelseintäkter
Nettoomsättning 2 334 391 355 899 1 297 1 702
Aktiverat arbete för egen räkning 1 992 1 885  
Övriga rörelseintäkter 3 13 103 4 574 13 602 14 785

349 486 362 358 14 899 16 487

rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter 37 859 40 285  
Energiinköp 171 183 187 856 8 4
Övriga externa kostnader 4 39 500 36 823 9 078 10 767
Personalkostnader 5 36 286 33 508 10 846 10 082
Av och nedskrivning av immateriella  
och materiella anläggningstillgångar 6 26 726 20 256 1 086 2 760

-311 554 -318 728 -21 018 -23 613

rörelseresultat 37 932 43 630 -6 119 -7 126

resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 3 148 3 126 26 336 25 801
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 761 1 352 815 1 238

2 387 1 774 25 521 24 563

resultat efter finansiella poster 40 319 45 404 19 402 17 437

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfond   12 500 

resultat före skatter 40 319 45 404 6 902 17 437

Minoritetens andel i resultat före skatt 33 523  

Skatt på årets resultat 8 5 886 11 894 2 106 4 422

Årets resultat 34 466 32 987 4 796 13 015

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING
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Balansräkning
(Kkr)

not Koncernen
2012-12-31

Koncernen
2011-12-31

Moderbolaget
2012-12-31

Moderbolaget
2011-12-31

tillGÅnGAr
Anläggningstillgångar
immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 6 2 089 2 686 – –

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 89 761 5 624 2 951 3 264
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 200 629 164 432 200 880
Inventarier 6 1 891 1 230 155 248
Pågående nyanläggningar och förskott 6 4 182 2 419  

296 463 173 705 3 306 4 392

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 9   127 125 123 125
Fordringar hos koncernföretag 10   262 607 207 692
Andra långfristiga fordringar 670 1 776  

670 1 776 389 732 330 817

Summa anläggningstillgångar 299 222 178 167 393 038 335 209

omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter 1 346 1 785  
Elcertifikat 11 8 198 7 078 456 438

9 544 8 863 456 438
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 27 878 21 753 17 953 15 438
Fordringar hos koncernföretag   28 141 20 743
Skattefordringar   2 896 1 107
Upparbetade, ej fakturerade intäkter 12 527 954  
Övriga fordringar 3 445 1 314  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 49 560 41 083 962 1 190

81 410 65 104 49 952 38 478

Kortfristiga placeringar 14 12 793 24 277 12 793 24 277
Kassa och bank 38 953 80 986 3 428 46 924

Summa omsättningstillgångar 142 700 179 230 66 629 110 117

SuMMA tillGÅnGAr 441 922 357 397 459 667 445 326

BALANSRÄKNING
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(Kkr) not
Koncernen
2012-12-31

Koncernen
2011-12-31

Moderbolaget
2012-12-31

Moderbolaget
2011-12-31

EGEt KAPitAl, AVSÄttninGAr oCH SKuldEr
Eget kapital 15
Bundet eget kapital
Aktiekapital 51 732 51 732 51 732 51 732
Bundna reserver/Reservfond 29 805 19 696  

81 537 71 428 51 732 51 732
Fritt eget kapital
Fria reserver/Balanserad vinst 143 825 144 107 379 463 367 682
Årets resultat 34 466 32 987 4 796 13 015

178 291 177 094 384 259 380 697

Summa eget kapital 259 828 248 522 435 991 432 429

Minoritetsintressen  1 946  

obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan   341 341
Periodiseringsfonder   12 500 

0 0 12 841 341

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 8 45 051 30 784  

långfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 16 54 313  
Övriga skulder 900 900 900 900

55 213 900 900 900

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 16 687   
Leverantörsskulder 27 247 27 412 1 462 1 287
Skulder till koncernföretag   2 758 6 424
Skatteskulder 912 107  
Övriga skulder 7 542 5 108 2 715 669
Fakturerade, ej upparbetade intäkter 12 1 228 608  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 44 214 42 010 3 000 3 276

81 830 75 245 9 935 11 656

SuMMA EGEt KAPitAl, AVSÄttninGAr oCH SKuldEr 441 922 357 397 459 667 445 326

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 14 600 3 500 14 600 
Aktier i dotterbolag 115 195   

129 795 3 500 14 600 -

Ansvarsförbindelser 
Pensionsåtagande 265 284 265 284
Garantier för entreprenader 30 244 11 171 30 244 11 171

30 509 11 455 30 509 11 455
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(Kkr) not
Koncernen
2012-12-31

Koncernen
2011-12-31

Moderbolaget
2012-12-31

Moderbolaget
2011-12-31

den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 40 319 45 404 19 402 17 437
Avskrivningar enligt plan 26 726 20 256 1 086 2 760
Realisationsvinst/förlust, sålda anläggningstillgångar 2 409 678  629
Betald skatt 9 332 13 809 11 719 12 841
Kassaflöde från den löpande verksamheten 55 304 51 173 8 769 6 727
före förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel)
Ökning () / minskning (+) av varulager 681 7 601 18 152
Ökning () / minskning (+) av kortfristiga fordringar 13 429 25 955 20 064 20 460
Ökning (+) / minskning () av kortfristiga skulder 2 883 26 687 1 720 18 636
Summa förändring av rörelsekapital 
(exkl. likvida medel)

-11 227 6 869 18 326 1 976

Kassaflöde från den löpande verksamheten 44 077 58 042 27 095 8 703

investeringsverksamheten
Förvärv / avyttring av materiella 
anläggningstillgångar, netto 19 345 19 326  61
Förvärv av verksamheter 1 110 083   
Förvärv / avyttring av aktier och andelar, netto  724  724
Kassaflöde från investeringsverksamheten -129 428 -18 602 0 663

Kassaflöde efter investeringar -85 351 39 440 27 095 9 366

Finansieringsverksamheten
Ökning () / minskning (+) av långfristiga fordringar 1 106 1 446 58 915 4 248
Ökning (+) / minskning () av långfristiga skulder 54 312 1 742  900
Ökning (+) / minskning () av avsättningar 1 498   
Utdelning till aktieägare 23 176 27 149 23 176 27 149
Återbetalning av preskriberad utdelning 16 25 16 25
Återbetalning av minoritetens aktieägartillskott  189  
Förvärv av minoritetsandel 1 922 390  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 31 834 -27 999 -82 075 -21 976

Förändring av likvida medel -53 517 11 441 -54 980 -12 610

likvida medel vid årets början 105 263 93 822 71 201 83 811

likvida medel vid årets slut 51 746 105 263 16 221 71 201

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 38 953 80 986 3 428 46 924
Kortfristiga placeringar 12 793 24 277 12 793 24 277

51 746 105 263 16 221 71 201

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS
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Bokslutskommentarer och noter
rEdoViSninGSPrinCiPEr

Tillämpade redovisningsprinciper 
överensstämmer med årsredovis
ningslagen samt allmänna råd och 
rekommendationer från Bokförings
nämnden och FAR. När allmänna råd 
från Bokföringsnämnden och FAR 
saknas har vägledning hämtats från 
Redovisningsrådet. När så är fallet 
anges detta i särskild ordning nedan. 
  Principerna är oförändrade jäm
fört med föregående år.

Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga 
skulder och avsättningar består 
i allt väsentligt av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas 
efter mer än tolv månader räknat 
från balans dagen. Omsättnings
tillgångar och kortfristiga skulder 
består i allt väsentligt av  belopp 
som förväntas återvinnas eller  
betalas inom tolv månader räknat 
från balans dagen.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder 
har värderats till anskaffningsvärden 
om inget annat anges nedan.

immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar redovisas  
till anskaffningsvärde med avdrag  
för ackumulerade avskrivningar  
och eventuella nedskrivningar.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsprinciper för 
 immateriella och materiella 
tillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras 
på ursprungliga anskaffningsvärden 
minskat med beräknat restvärde.
Avskrivning sker linjärt över till
gångens beräknade nyttjandeperiod. 

Följande avskrivningstider används 
i koncernen:
Goodwill 5 år
Byggnader 2550 år
Markanläggningar 20 år
Maskiner och andra tekniska 
anläggningar:
 Nätanläggningar 20–40 år
 Mätvärdesinsamlings
 system 10–15 år
 Vattenkraftsanläggningar 1040 år
 Vindkraftsanläggningar 10 år
Inventarier 5 år

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaff
ningsvärde minskat med eventuell 
nedskrivning. Dotterföretagen 
Skånska Energi Nät AB och Skånska 
Energi Marknad AB överlåter
huvud delen av sina fordringar till 
Skånska Energi AB i samband med 
faktureringen.

Varulager
Varulagret redovisas enligt principen 
”först in först ut” och är upptaget 
till det lägsta av anskaffningsvärdet 
respektive verkligt värde. Inkurans
risken har därvid beaktats.

Elcertifikat
Innehavet av elcertifikat anses utgöra 
en immateriell omsättningstillgång  
och redovisas under rubriken ”Varu 
lager” i balansräkningen. Anskaffning 
av elcertifikat sker antingen genom 
köp, vilka värderas till anskaffnings
värde, eller tilldelas genom koncer
nens egen produktion. Koncernens 
tilldelade elcertifikat hänförlig till 
egen produktion värderas till mark
nadsvärde på transaktionsdagen.

Skuld för reglering av elcertifikat 
värderas, i den mån den täcks av 
innehavda elcertifikat, till motsvaran
de värde som innehavda elcertifikat, 
och därutöver till skuldens mark
nadsvärde. Skulden för reglering av 
elcertifikat redovisas i balansräk
ningen under rubriken ”Upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter”.

Entreprenaduppdrag
Pågående entreprenader resultatav

räknas i enlighet med Redovisnings
rådets rekommendation RR 10, enligt 
metod för successiv vinstavräkning. 
Detta innebär att pågående entrepre
nader resultatavräknas i takt med att 
dessa färdigställs. Som grundläggan
de villkor för tillämpning av  successiv 
vinstavräkning gäller för varje projekt 
att projektintäkt och projektkostnad 
ska kunna storleksbestämmas på 
ett tillförlitligt sätt och att nedlagda 
kostnader enligt projektredovisningen 
korrekt återspeglar den verkliga 
färdigställandegraden. För varje in
dividuellt projekt där upparbetningen 
överstiger faktureringen redovisas 
i balans räkningen nettosaldot som 
upp arbetade ej fakturerade intäkter 
på tillgångssidan. I de fall fakture
ringen överstiger upparbetningen 
redovisas fakturerade ej upparbetade 
intäkter som en skuldpost.

Skatter inklusive 
uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad eller 
skatteintäkt består av aktuell och 
uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
den skatt som beräknas på det skat
tepliktiga resultatet för en period. 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån 
aktuell skattesats på skillnaden 
mellan redovisade och skattemäs
siga värden på företagets tillgångar 
respektive skulder. Uppskjutna 
skattefordringar redovisas i balans
räkningen i den omfattning det är 
sannolikt att beloppen kan utnyttjas 
mot framtida skattepliktiga resultat. 
För redovisning av skatt på koncern
bidrag hänvisas till avsnittet Kon
cernbidrag och aktieägartillskott.

uppskjuten skatt 
i obeskattade reserver
I koncernredovisningen redovisas 
inte bokslutsdispositioner och obe
skattade reserver. Sådana poster 
i de enskilda företagen återförs med 
tillämpning av aktuell skattesats. 
Den därvid beräknade skatten har 
i koncernens resultaträkning 
redovisats som uppskjuten skatt. 
Resultateffekten efter skatt redo
visas i resultaträkningen som en del 
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av årets vinst och i balansräkningen 
som bundet eget kapital.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas 
enligt indirekt metod i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommenda
tion RR7. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som 
medför in eller utbetalningar.

intäkter
Intäktsredovisning sker i takt med att 
väsentliga risker och förmåner som är 
förknippade med företagets varor och 
tjänster överförts till köparen. För en
ergiprodukter sker intäktsredovisning 
vid leverans till kund. Anslutningsav
gifter intäktsförs vid leveransstart i 
enlighet med branschpraxis.

Koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats 
i enlighet med Redovisningsrådets 
rekommendation RR 1:00.

dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka 
moderföretaget direkt eller indirekt  
innehar mer än 50 procent av röste
talet eller på annat sätt har ett 

be stämmande inflytande över den 
drift mässiga och finansiella styrning
en. Dotterföretag redovisas enligt 
förvärvsmetoden.

Förvärvsmetoden innebär att ett 
förvärv av dotter företag betraktas 
som en transaktion varigenom mo
derföretaget indirekt förvärvar dot
terföretagets tillgångar och övertar 
dess skulder. Från och med förvärvs
tidpunkten inkluderas i koncernredo
visningen det förvärvade företagets 
intäkter och kostnader, identifierbara 
tillgångar och skulder liksom eventu
ell uppkommen goodwill eller negativ 
goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkom
mer när anskaffningsvärdet vid 
förvärv av andelar i dotterföretag 
överstiger det verkliga värdet på det 
förvärvade företagets identifierbara 
nettotillgångar. Goodwill redovisas 
till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och 
eventuell nedskrivning.

Eliminering av transaktioner
mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och 

skulder samt transaktioner mellan 
företag i koncernen liksom där
med sammanhängande orealise
rade vinster elimineras i sin helhet. 
Orealiserade förluster elimineras 
på samma sätt som orealiserade 
vinster såvida det inte föreligger ett 
nedskrivningsbehov.

Koncernbidrag och 
aktieägar tillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott 
redovisas i enlighet med uttalande 
från Redovisningsrådets akutgrupp 
URA 7.

Koncernbidrag redovisas enligt 
ekonomisk innebörd. Det innebär att 
koncernbidrag som lämnats i syfte 
att minimera koncernens totala skatt 
redovisas direkt mot eget kapital efter 
avdrag för dess aktuella skatteeffekt.  
Som en följd av denna redovisning 
kommer beräknad skatt som är 
hän förlig till erhållna respektive 
lämnade koncernbidrag att redovisas 
i resultaträkningen.

Aktieägartillskott förs direkt 
mot eget kapital hos mottagaren och 
 akti veras i aktier och andelar hos 
givaren, i den mån nedskrivning ej 
erfordras.

BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER

Materiella anläggningstillgångar 127 134
Omsättningstillgångar 7 138
Avsättningar 17 030
Övriga kortfristiga skulder 2 895
utbetald ersättning 114 347
Likvida medel i det förvärvade företaget 4 264
Påverkan på koncernens likvida medel 110 083

Värdet av förvärvade tillgångar och skulder under 2012 var enligt förvärvsanlysen följande:

 not 1 Förvärvade verksamheter
Under 2012 förvärvades verksamheten i Streamgate Två AB omfattande nio vattenkraftverk med en medelproduktion om 36,0 GWh. 
Ersättningen uppgick till 114 347 Kkr. Förvärvsrelaterade utgifter hänförliga  till förvärvet uppgick till 0 Kkr. Förvärvade tillgångar 
och skulder har i koncernen redovisats till verkliga värden.
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Koncernen: I uppgifterna ovan ingår ej allmän energiskatt. Denna uppgår till 67 135  kkr (69 658).

                             Koncernen                                 Moderbolaget
  2012 2011 2012 2011

Elnät 109 014 102 994 – –
Energilösningar 63 811 74 027 – –
Elhandel 157 259 177 715 – –
Produktion 10 625 13 871 1 297 1 702
Eliminering av intern försäljning 6 937 16 308 – –

333 772 352 299 1 297 1 702

 not 2 nettoomsättning per rörelsegren

 not 3 övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter i koncernen för 2012 omfattade huvudsakligen engångsersättning för uppgörelsen mellan Skånska Energi och 
Lunds Energi om 10 000 Kkr samt realisationsvinst vid försäljningen av Rävmarken vattenkraftverk om 2 398 Kkr. 

Övriga rörelseintäkter i moderbolaget omfattar till största delen intäkter av administrativa tjänster och hyresintäkter från dotterbolaget. 

 not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorerna

                             Koncernen                                 Moderbolaget
  2012 2011 2012 2011

Deloitte AB:
Revisionsuppdrag 404 350 134 130
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 38 7 38 7
Skatterådgivning –  – – –
Övriga tjänster 125 82 106 66

567 439 278 203

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredovis
ningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i 
samband med revisionsuppdraget.

 not 5 Personal

                             Koncernen                                 Moderbolaget
  2012 2011 2012 2011

Medeltalet anställda i Sverige:
Kvinnor 14 14 11 11
Män 43 45 4 5

57 59 15 16

Könsfördelning i styrelsen och koncernledningen
I styrelsen per den 31 december 2012 var fördelningen 57% kvinnor (43) och 43% män (57).
I koncernledningen per den 31 december 2012 var fördelningen 25% kvinnor (22) och 75% män (78).

BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER
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Sociala avgifter och pensioner:
Sociala avgifter enligt lag och avtal 9 103 8 309 2 620 2 452
Pensionskostnader:
Per Eliasson, VD 254 245 254 245
Andra ledande befattningshavare 520 460 255 202
Övriga anställda 914 828 926 262

10 791 9 842 4 055 3 161

Koncernen tillämpar en variabel lön som för erhållande förutsätter en uppfyllelse av årligen fastställda mål. Målen är 
relaterade till koncernens resultat och är mätbara. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 25 000 kr per anställd 
och gäller för alla anställda i koncernen med undantag för VD. För VD utgår endast fast lön.    

Rörlig ersättning var hänförlig till bonus året innan. Till VD för dotterbolaget Skånska Energi Vattenkraft AB utgick 2011 ingen fast 
lön, utan 349 Kkr utbetalades i rörlig ersättning i enlighet med då gällande aktieägaravtal.

                             Koncernen                              Varav moderbolaget

  2012 2011 2012 2011

löner, arvoden och ersättningar:
Eva Andersson, fd ledamot – 30 – 30
Catrine Buregård, ledamot 64 59 64 59
Göran Boijsen, ordförande 173 154 151 133
Daniel Danielsson, f.d ordförande – 56 – 56
Ann Hermansson, ledamot 37 32 37 32
Anna Kristoffersson, ledamot 88 72 86 65
PerÅke Mattsson, ledamot 27 57 27 57
Charlie Nilsson, ledamot 55 55 55 55
Dag Olsson, ledamot 78 72 78 72
Hans Pettersson, suppleant 22 11 22 11
Kent Petersson, suppleant 11 – 11 –
Margaretha Pettersson, ledamot 57 59 57 59
Styrelse 612 657 588 629
Valberedning 41 50 41 50
Per Eliasson, VD 1 266 1 259 1 266 1 259
Andra ledande befattningshavare 3 979 3 524 2 711 1 989
Koncern: 7 personer (8) Moderbolag: 5 personer (5)
Övriga anställda 18 700 17 780 2 966 3 333

24 598 23 270 7 572 7 260

Not 5. fortsättning från föregående sida

Avgångsvederlag
Vid uppsägning från företagets sida har VD en uppsägningstid på 6 månader. Vidare äger VD rätt till avgångsvederlag under 
en period av 12 månader med en ersättning motsvarande den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen. För andra ledande 
befattningshavare finns inga särskilda avtal om uppsägning och avgångsvederlag.
  Rätt till avgångsvederlag föreligger för VD under en period av 21 månader i händelse av en uppsägning från VDs sida med 
anledning av inträdd ägarförändring innebärande att mer än 50% av rösterna i Skånska Energi AB innehas av en ägare.  

Koncernen Grundlön
rörlig

ersättning
Andra

förmåner
Pensions- 

kostnad
övrig 

ersättning Summa

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Verkställande direktören 1 266 1 259 – – 35 27 254 245 – – 1 555 1 531
Övriga ledande befattningshavare 3 904 3 110 75 414 51 37 520 460 – – 4 550 4 021
Koncernen totalt 5 170 4 369 75 414 86 64 774 705 0 0 6 105 5 552

löner och ersättningar till Vd och övriga ledande befattningshavare

BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER
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Koncernen Goodwill
Byggnader

och mark Maskiner inventarier
Pågående ny- 
anläggningar

 
totalt

Ack. anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde 4 426 12 345 350 476 9 249 2 419 378 915
Ökningar genom förvärv – 87 437 40 830 – 2 539 130 806
Investeringar – – 20 464 1 249 1 780 23 493
Försäljning/utrangering – – 2 355 170 – 2 525
Omklassificeringar – – 2 419 – 2 556  137
utgående ack. anskaffningsvärde 4 426 99 782 411 834 10 328 4 182 530 552
Ack. avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar 1 050 6 721 184 159 8 019 – 199 949
Ökningar genom förvärv 2 505 1 165 – 3 670
Årets avskrivningar 597 795 16 769 587 – 18 748
Försäljning/utrangering – – 751 169 – 920
Omklassificeringar – – – – – 0
utgående ack. avskrivningar -1 647 -10 021 -201 342 -8 437 0 -221 447
Ack. nedskrivningar
Ingående nedskrivningar 690 – 1 885 – – 2 575
Årets nedskrivningar – – 7 978 – – 7 978
utgående ack. nedskrivningar -690 0 -9 863 0 0 -10 553
utgående planenligt restvärde 2 089 89 761 200 629 1 891 4 182 298 552

Taxeringsvärde: Byggnader 82 343
Mark 2 609

84 952

Moderbolaget
Byggnader

och mark Maskiner inventarier
Pågående ny- 
anläggningar

 
totalt

Ack. anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde 9 141 4 650 4 880 – 18 671
Investeringar – – – – 0
Försäljning/utrangering – – – – 0
Omklassificeringar – – – – 0
utgående ack. anskaffningsvärde 9 141 4 650 4 880 0 18 671
Ack. avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar 5 877 1 885 4 632 – 12 394
Årets avskrivningar 313 680 93 – 1 086
Försäljning/utrangering – – – – 0
utgående ack. avskrivningar -6 190 -2 565 -4 725 0 -13 480
Ack. nedskrivningar
Ingående nedskrivningar – 1 885 – – 1 885
Årets nedskrivningar – – – – 0
utgående ack. nedskrivningar 0 -1 885 0 0 -1 885
utgående planenligt restvärde 2 951 200 155 0 3 306

Taxeringsvärde: Byggnader 9 576
Mark 2 609

12 185

 not 6 immateriella och materiella anläggningstillgångar

BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER
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                             Koncernen                                 Moderbolaget
  2012 2011 2012 2011

Aktuell skatt 10 137 11 594 9 930 11 562
Skatt på koncernbidrag – – 7 824 7 140
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 4 261 361 – –
Minoritetens andel i skatt på årets resultat 10 61 – –

-5 886 -11 894 -2 106 -4 422

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader

Koncernen
Belopp vid 

årets ingång
redovisat över 

resultaträkningen
redovisat  över 

eget kapital
Belopp vid 

årets utgång

Byggnader och mark – – 10 134 10 134
Maskiner och inventarier 30 784 7 011  8 394 32 167
Periodiseringsfond – 2 750 – 2 750

-30 784 4 261 -18 528 -45 051

 not 8 Skatt på årets resultat

                             Koncernen                                 Moderbolaget
  2012 2011 2012 2011

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Utdelning på aktier och andelar 364 616 364 616
Vinst avyttring placeringar 57 396 57 396
Ränteintäkter 1 877 2 114 1 538 1 595
Koncerninterna ränteintäkter – – 23 527 23 194
Återföring nedskrivning, kortfristiga placeringar 850 – 850  

3 148 3 126 26 336 25 801

räntekostnader och liknande resultatposter 
Räntekostnader 320 119 65 2
Koncerninterna räntekostnader – – 352 50
Övriga finansiella kostnader 441 384 398 337
Nedskrivning, kortfristiga placeringar – 849 – 849

-761 -1 352 -815 -1 238

Finansnetto 2 387 1 774 25 521 24 563

 not 7 resultat från finansiella investeringar

Förändringen av uppskjuten skatt som har redovisats över eget kapital var huvudsakligen hänförlig till uppskjuten skatteskuld på 
övervärdet vid förvärvet av de nio vattenkraftverken från Fortum.

BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER
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                             Koncernen                                 Moderbolaget
  2012 2011 2012 2011

Ingående balans 0 95 123 125 120 307
Förvärv – – 4 000 3 375
Avyttringar – 95 – 95 
Aktieägartillskott – – – 462
utgående balans 0 0 127 125 123 125

dotterföretag org nr Säte Antal
aktier

Kapital-
andel

Bokfört värde 
2012-12-31

Bokfört värde 
2011-12-31

Andelar i koncernföretag
Skånska Energi Nät AB 5564975232 S.Sandby 100 000 100% 113 000 113 000
Skånska Energi Marknad AB 5564975133 S.Sandby 5 000 100% 5 000 5 000
Skånska Energi Värme & Kyla AB 5567014336 S.Sandby 1 000 100% 100 100
Skånska Energi Vattenkraft AB 5560591363 S.Sandby 2 000 100% 5 495 1 495
   Nissan Vattenkraft AB 5566777420 S.Sandby 1 000 100% 0 0
   Streamgate Två AB   5568203300 S.Sandby 50 000 100% 0 0
Skånska Energi Borrning AB 5567376131 S.Sandby 1 000 100% 3 430 3 430
Energiutveckling i Skåne AB 5567856132 S.Sandby 1 000 100% 100 100

127 125 123 125

 not 9 Finansiella anläggningstillgångar – aktier och andelar

 not 10 Fordringar hos koncernföretag 
Långfristiga fordringar hos koncernföretag är reversfordringar på dotterbolag. 

Införskaffade och tilldelade elcertifikat redovisas som varulager. Avsättning för fullgörande av kvotplikt redovisas
som upplupen skuld till Energimyndigheten. 

                             Koncernen                                 Moderbolaget
  2012 2011 2012 2011

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 7 078 14 958 438 589
Inköpta och erhållna 12 721 10 290 456 438
Avyttrade och anullerade 11 601 18 170 438 589

8 198 7 078 456 438

 not 11 Elcertifikat

 not 12 upparbetade, ej fakturerade intäkter/Fakturerade, ej upparbetade intäkter     

upparbetade, ej fakt int
                         Koncernen

Fakturerade, ej upparb int 
                          Koncernen

  2012 2011 2012 2011

Upparbetade intäkter på ej avslutade entreprenader 12 025 32 353 6 391 6 964
Förskott på ej avslutade entreprenader 11 498 31 399 7 619 7 572

527 954 -1 228 -608

BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER



43

 not 14 Kortfristiga placeringar

2012-12-31 2011-12-31
Koncernen och moderbolaget Börsvärde eller 

motsvarande
redovisat 

värde
Börsvärde eller 

motsvarande
redovisat 

värde

Specifikation av värdepapper
Aktier och räntebärande instrument 12 953 12 793 24 277 24 277

Nedskrivning har gjorts till marknadsvärdet på balansdagen i de fall som marknadsvärdet understiger anskaffningsvärdet.

Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver

Belopp vid årets ingång 51 732 19 696 177 094
Återföring, preskriberad utdelning – – 16
Vinstdisposition enl. beslut av årsstämman: – – –
Lämnad utdelning – – 23 176
Skatteeffekt vid förändring av skattesats – 2 088  2 088
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital – 8 021 8 021
Årets resultat – – 34 466
Belopp vid årets utgång 51 732 29 805 178 291

Moderbolaget Aktiekapital reservfond Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 51 732 0 380 697
Återföring, preskriberad utdelning – – 16
Vinstdisposition enl. beslut av årsstämman: – – –
  Lämnad utdelning – – 23 176
Erhållet koncernbidrag – – 29 750
Skatt på koncernbidrag – – 7 824
Årets resultat – – 4 796
Belopp vid årets utgång 51 732 0 384 259

 not 15 Eget kapital

                             Koncernen                                 Moderbolaget
  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Upplupna energiintäkter 40 392 35 050 103 470
Upplupna elcertifikatsintäkter 1 102 1 785 56 61
Upplupna försäljningsintäkter 6 322 1 936 – –
Övriga poster 1 744 2 312 803 659

49 560 41 083 962 1 190

 not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

                                Koncernen
  2012-12-31 2011-12-31

Förfaller inom 1 år efter balansdagen 687 –
Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen 11 000 –
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 43 313 –
Summa skulder till kreditinstitut 55 000 0

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 11 000 0
Utnyttjad kredit ingår i skulder som förfaller inom 1 år

efter balansdagen ovan och uppgår till 0 0

 not 16 Skulder till kreditinstitut     

BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER
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                             Koncernen                                 Moderbolaget
  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 4 212 4 577 1 506 1 540
Upplupna sociala avgifter 3 028 2 823 949 925
Upplupna energikostnader 20 779 17 482 – –
Upplupna elcertifikatskostnader 10 126 12 038 – –
Framtida garantiutgifter 1 235 950 – –
Övriga poster 4 834 4 140 545 811

44 214 42 010 3 000 3 276

 not 17 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Till årsstämman 
i Skånska Energi AB (publ)
Organisationsnummer 5560136391

rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovis
ningen och koncernredovisningen för 
Skånska  Energi AB (publ) för räkens
kapsåret 20120131–20121231 med 
undantag  för bolagsstyrningsrapporten 
på sidorna 23–27. Bolagets årsredovis
ning och  kon cernredovisning ingår i den 
tryckta vers i  onen av detta dokument på 
sidorna 18–44.

Styrelsens och verkställande 
direk törens ansvar för årsredovis-
ningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande 
 direktören som har ansvaret för att upp
rätta en årsredovisning och koncern
redovisning som ger en rätt visande bild 
enligt årsredovisnings lagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verk
ställande direktören bedömer är nöd
vändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte inne
håller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredo
visningen och koncernredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards
on Auditing  och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att vi 
följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.
  En revision innefattar att genom 
olika åtgärder inhämta revisionsbevis 
om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredo vis
ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga fel aktig
heter i årsredovisningen och koncern
redovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedöm ning beaktar revisorn de 
delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovis
ningen för att ge en rättvisande bild i 
syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn 

till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten 
i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisnings
principer som har använts och av rimlig
heten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovis
ningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredo
visningen och koncernredovisningen.
  Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamåls
enliga som grund för våra uttalanden.

uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredo vis 
ningen och koncernredovisningen  upp 
rättats i enlighet med årsredo vis nings 
lagen och ger en i alla väsentliga 
 avse enden rättvisande bild av moder
bolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2012 
och  av dessas finansiella resultat och 
 kassaflöden för året enligt årsredo vis
nings lagen. Våra uttalanden omfattar  
inte bolagsstyr nings  rapporten på 
sidorna 23–27. Förvaltningsberättelsen 
är för enlig med årsredovisningens och 
koncern redovisningens övriga delar.
  Vi tillstyrker därför att årsstämman
fastställer resultaträkningen och 
balans räkningen för moder bolaget och 
för koncernen.

rapport om andra krav enligt  lagar 
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovis
ningen och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verk
ställande direktörens  förvaltning för 
Skånska Energi AB (publ) för räkens
kapsåret 20120131–20121231. Vi har 
även utfört en lagstadgad genomgång 
av bolagsstyrnings rapporten.

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för 
förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för förvalt ningen  enligt 
aktiebolagslagen samt att bolags styr 
ningsrapporten på sidorna 23–27 är upp
rättad i enlighet med årsredovisnings
lagen.

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet 
uttala oss om förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust 
och om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige.
  Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen 
för detta för att kunna bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolags
lagen.
  Som underlag för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet har vi utöver vår revision 
av årsredovisningen granskat väsent
liga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om  någon 
styrelseledamot  eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelse ledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredo
visningslagen eller bolagsordningen.
  Vi anser att de revisionsbevis vi 
inhämtat är tillräckliga och ända måls
enliga som grund för våra uttalanden.
  Därutöver har vi läst bolagsstyr
nings rapporten och baserat på denna 
läsning och vår kunskap om bolaget och 
koncernen anser vi att vi har tillräcklig 
grund för våra uttalanden. Detta inne
bär att vår lagstadgade genomgång av 
bolagsstyrnings rapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har.

uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman dispo nerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltnings
berättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  En bolagsstyrningsrapport har 
upprättats, och dess lagstadgade 
information är förenlig med årsredo
visningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Malmö den 25 mars 2013

Deloitte AB 
Johan Rasmusson                                   
Auktoriserad revisor        

Revisionsberättelse
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(Kkr)
 

2012 2011 2010 2009 2008

resultaträkningsposter
Omsättning 349,5 362,4 388,5 348,2 352,1
Rörelseresultat 37,9 43,6 40,3 37,8 37,6
Finansiella intäkter 3,1 3,1 1,5 1,8 2,0
Finansiella kostnader 0,8 1,4 0,5 0,5 2,4
Resultat efter finansiella poster 40,3 45,4 41,3 39,1 37,3
Årets resultat 34,5 33,0 30,0 28,3 27,8

Balansräkningsposter
Anläggningstillgångar 299,2 178,2 180,6 188,7 189,6
Omsättningstillgångar 142,7 179,2 201,3 168,1 164,1
Eget kapital 259,8 248,5 242,2 232,6 223,9
Minoritetsintressen  1,9 2,5 2,4 1,9
Avsättningar 45,1 30,8 30,4 32,8 35,2
Långfristiga skulder 55,2 0,9 2,6 4,6 6,5
Kortfristiga skulder 81,8 75,2 104,1 84,6 86,3
Balansomslutning 441,9 357,4 381,9 356,9 353,7

nyckeltal (i procent där ej annat anges)
Räntabilitet på eget kapital före skatt 1) 15,9 18,5 17,4 17,1 17,0
Räntabilitet på eget kapital efter full skatt 2) 13,6 13,4 12,6 12,4 12,6
Räntabilitet på totalt kapital 3) 10,3 12,6 11,3 11,1 11,6
Skuldsättningsgrad, ggr 4) 0,7 0,4 0,6 0,5 0,6
Rörelsemarginal 5) 10,9 12,0 10,4 10,8 10,7
Vinstmarginal 6) 11,5 12,5 10,6 11,2 10,6
Kapitalomsättningshastighet, ggr 7) 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
Rörelsekapital 8) 17,4 28,7 25,0 24,0 22,1
Soliditet 9) 58,8 69,5 63,4 65,2 63,3
Självfinansieringsgrad, ggr 10) 0,4 2,8 4,5 3,7 2,2

övriga uppgifter
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar 129,4 18,6 10,1 11,4 19,4
Kassaflöde före rörelsekapitalförändring 55,3 51,2 45,7 42,2 43,1
Eldistribution, GWh 327,8 319,6 346,4 323,2 325,0
Elförsäljning, GWh 304,1 316,7 363,0 350,1 362,0
Elproduktion, GWh 19,7 19,8 13,4 13,6 17,1
Medeltal anställda 57 59 54 50 48

Koncernen fem år i sammandrag

nyckeltalsdefinitioner:
 1) Resultat efter finansnetto i relation till medelvärdet av summan av eget kapital vid årets in och utgång
 2) Årets resultat efter skatter i relation till medelvärdet av summan av eget kapital vid årets in och utgång
 3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till medelvärdet av balansomslutningen vid årets in och utgång
 4) Totala skulder i förhållande till eget kapital vid årets utgång
 5) Rörelseresultat i relation till omsättning
 6) Resultat efter finansnetto i relation till omsättning
 7) Omsättning i relation till balansomslutning vid årets utgång
 8)  Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder i relation till omsättning
 9) Eget kapital i relation till balansomslutningen vid årets utgång
 10) Kassaflöde före rörelsekapitalförändring i relation till årets nettoinvesteringar

KONCERNEN FEM ÅR I SAMMANDRAG
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