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Delårsrapport jan-sep 2013 
Skånska Energi AB (publ) 

 
SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2013 
 Omsättningen uppgick till 66,5 Mkr (62,6). 
 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster* uppgick till 2,3 Mkr (3,4). 
 Rörelseresultat uppgick till 2,3 Mkr (-3,3) varav jämförelsestörande poster 0,0 Mkr (-6,7) Mkr. 
 Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,9 Mkr (-2,1). 
 Resultat efter skatt uppgick till 1,4 Mkr (-2,5).  
 Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,17 kr (-0,30). 
 Låg orderingång för affärsområde Energilösningar. 
 Fortsatt låg elproduktion i vattenkraftverken till följd av ovanligt lite nederbörd. 
 

SAMMANFATTNING AV JANUARI–SEPTEMBER 2013 
 Omsättningen uppgick till 252,7 Mkr (248,9). 
 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster* uppgick till 23,8 Mkr (22,2). 
 Rörelseresultat uppgick till 22,4 Mkr (27,9) varav jämförelsestörande poster -1,4 Mkr (5,7) Mkr. 
 Resultat efter finansiella poster uppgick till 21,4 Mkr (30,5). 
 Resultat efter skatt uppgick till 16,6 Mkr (22,3).  
 Resultat efter skatt per aktie uppgick till 2,00 kr (2,70). 
 Avvaktande marknad påverkade affärsområde Energilösningar. 
 Minskad elproduktion till följd av väsentligt mindre nederbörd än normalt påverkade resultatet. 
 

*För specifikation av jämförelsestörande poster, se sidan 4 under stycket Resultat. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER SOM HAR INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN  
 Stormen Simone som inträffade den 28 oktober förorsakade skador på elnätet med 
strömavbrott som följd. Avbrottsersättning kommer att utbetalas och beräknas uppgå till  
cirka 2,0 Mkr.  
 
KONCERNENS NYCKELTAL 
 

Koncernens nyckeltal 2013 2012 2013 2012 2012 

  Kv 3 Kv 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår 

 
  

 
  

  Omsättning, Mkr 66,5 62,6 252,7 248,9 349,5 

Rörelseresultat, Mkr 2,3 -3,3 22,4 27,9 37,9 

Rörelsemarginal, % 3,4 -5,3 8,8 11,2 10,9 

Resultat efter finansiella poster, Mkr 1,9 -2,1 21,4 30,5 40,3 

Resultat efter skatt, Mkr 1,4 -2,5 16,6 22,3 34,5 

Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,17 -0,30 2,00 2,70 4,16 

Räntabilitet på eget kapital1, % - - 11,5 12,5 13,6 

Räntabilitet på totalt kapital1, % - - 9,1 12,3 10,3 

Eget kapital per aktie, Kr - - 30,60 29,93 31,39 

Soliditet, % - - 62,3 72,6 58,8 
1 Rullande tolv månader.  
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VD-KOMMENTAR 
Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden januari till september till 21,4 Mkr 
(30,5), varav jämförelsestörande poster -1,4 Mkr (5,7) Mkr. Resultatet påverkades negativt av låga 
ersättningsnivåer för den producerade elkraften, lågkonjunkturen med liten nybyggnation inom 
elnätsområdet samt av lägre vinstmarginal inom affärsområde Energilösningar.   

 
Produktion 
Affärsområde Produktion påverkades under kvartalet negativt av låga vattenflöden, låga 
ersättningsnivåer för den producerade elkraften samt planerade åtgärder vid Stackarp och Klinte 
vattenkraftverk. Elproduktionen från de förvärvade vattenkraftverken i Småland uppgick till 3,0 
GWh under årets tredje kvartal. Produktionen i verken var väsentligt lägre än ett normalår (6,3) 
vilket främst beror på att det under kvartalet var mycket låga vattenflöden. Den totala 
elproduktionen uppgick till 3,8 GWh (1,5). Ökningen av den totala elproduktionen och ersättningen 
var hänförlig till förvärvet av vattenkraftverken i Småland. 
 
Renoveringen av vattenkraftverket i Stackarp pågick under kvartalet och tidsplanen följs med 
planerad återstart under andra kvartalet 2014.  

Reparationsarbetet på det nedre löphjulet till Klinte vattenkraftverk pågick under perioden. 
Aggregatet beräknas enligt plan vara åter i drift början av december. 

På grund av de låga vattenflödena ställdes produktionen av för samtliga verk i Småland i 
slutet av september. Verken planeras att successivt startas upp igen under november. 

En utökning av driftdatorsystemet pågick under perioden för att kunna samordna drift-
övervakningen av våra nya vattenkraftstationer i Småland. Projektet beräknas vara klart under 
det första kvartalet 2014. 

Elproduktionen från vindkraft uppgick under tredje kvartalet till 0,3 GWh (0,5). Ersättningen 
för den producerade vindkraften uppgick till 0,1 Mkr (0,2). 

 
Elnät 
Eldistributionen uppgick under tredje kvartalet till 53,0 GWh (56,0). Det totala antalet nätkunder 
uppgick vid periodens slut till 18 161 (18 050).  

Antalet nyanslutningar för kvartalet var 7 (15) och totalt 32 (51) från årets början. Minskningen 
beror på den allmänna avmattningen i byggsektorn. 

För att öka leveranssäkerheten installerades en ny automatisk nollpunktsutrustning i 
mottagningsstationen i Södra Sandby.   
 
Elhandel 
Elförsäljningen uppgick under tredje kvartalet till 54,2 GWh (53,7). Det totala antalet 
elhandelskunder uppgick vid periodens slut till 15 427 (15 231). 

Ett nytt avtal avseende elleveranser för perioden 2014-2016 om 30 GWh till HSB Landskrona 
och HSB Nordväst undertecknades i början av kvartalet.  
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Energilösningar 
Orderingången inom fastighetssegmentet uppgick under tredje kvartalet till 8,1 Mkr (11,9). Bland 
annat erhölls uppdraget att utföra två geoenergianläggningar till AB Kristianstadsbyggen. 
Orderstocken uppgick vid periodens utgång till 14,1 Mkr (41,3). Anledningen till den minskade 
orderstocken är att vi inte erhållit ett antal förväntade uppdrag samt utdragna hand-
läggningstider i kundernas beslutsprocess. Trots en avvaktande marknad ser vi långsiktigt en 
fortsatt positiv utveckling för geoenergilösningar inom fastighetssegmentet, framför allt 
avseende kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar. 

Projektet med borrning och montage av geoenergianläggningen till Kristallen i Lund är i 
slutskedet. Geoenergianläggningen till IKANO Fastigheter i Borlänge slutfördes under perioden 
liksom projekten till Fortifikationsverket i Rinkaby och Revinge.  

Försäljningen av värmepumpar på privatmarknaden ligger till följd av lågkonjunkturen 
fortfarande på en lägre nivå jämfört med föregående år medan serviceuppdrag på värmepumpar 
ökade under perioden.   

Anpassning av kostnadsstrukturen i affärsområdet ska parera efterfrågesituationen och vi 
arbetar målmedvetet med ökad effektivisering och kostnadsoptimering i alla led. 

 
 

Utsikter för 2013 
Sammantaget blir 2013 ett tufft år för koncernen resultatmässigt. Resultatet efter finansiella 
poster (inklusive jämförelsestörande poster) bedöms bli väsentligt lägre än 2012.  

Resultatet påverkas främst av planerade åtgärder och låga vattenflöden vid ett antal 
vattenkraftverk samt låga ersättningsnivåer för den producerade elkraften. Alla vattenkraftverk 
beräknas åter vara i drift under andra kvartalet 2014. 

Vi kommer inte 2013 nå de högt uppsatta tillväxtmålen inom affärsområde Energilösningar 
som vi upprättade i början av året. Detta är en besvikelse men vår framtidstro är fortfarande 
stark. Fokus inom affärsområdet ligger nu på att skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt 
2014 genom organisationsförstärkningar, förbättrade produktionsprocesser och en intensifiering 
av marknadsbearbetningen. 
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FINANSIELL INFORMATION 
 
Säsongsvariationer 
Resultatet för verksamheten inom affärsområde Elnät och Elhandel påverkas mest av utfallet 
under årets första och sista kvartal. Variationer i väderleken under dessa kvartal kan ha stor 
resultatpåverkan. 

Med anledning av en större andel egen förnybar elproduktion kommer svängningar i 
resultatet inom affärsområde Produktion, på grund av variationer på ersättningsnivåer och 
vattenflöden, i större omfattning än tidigare att påverka koncernens resultat.  
 
Omsättning 
Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgick till 66,5 Mkr (62,6). 

Koncernens omsättning under perioden januari – september uppgick till 252,7 Mkr (248,9). 
Beaktat jämförelsestörande poster under samma period 2012 enligt nedan om 12,4 Mkr ökade 
omsättningen med 6,8 % till 252,7 Mkr (236,5). Ökningen var huvudsakligen hänförlig till 
ersättningar för elproduktionen till följd av tillkommande produktion i vattenkraftverken som 
förvärvades den 1 december 2012 samt ökad omsättning inom geoenergiområdet. 

 
Resultat 
Koncernens rörelseresultat under tredje kvartalet uppgick till 2,3 Mkr (-3,3). Tredje kvartalet 
2012 ingick en nedskrivning av anläggningstillgångar om 6,7 Mkr. Resultat efter finansiella 
poster uppgick till 1,9 Mkr (-2,1). Resultat efter skatt uppgick till 1,4 Mkr (-2,5), vilket motsvarar 
0,17 kronor per aktie (-0,30). 

Koncernens rörelseresultat under perioden januari – september uppgick till 22,4 Mkr (27,9) 
varav nedskrivning av anläggningstillgångar om 1,4 Mkr. Under samma period 2012 ingick 
jämförelsestörande poster om 5,7 Mkr hänförligt till engångsersättning om 10,0 Mkr, 
realisationsvinst om 2,4 Mkr samt nedskrivning av anläggningstillgångar om 6,7 Mkr. Resultat 
efter finansiella poster uppgick till 21,4 Mkr (30,5). Resultat efter skatt uppgick till 16,6 Mkr 
(22,3), vilket motsvarar 2,00 kronor per aktie (2,70).  

Beaktat jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet under perioden januari – 
september med 6,9 % till 23,8 Mkr (22,2).   
 
Framtida utveckling 
Bedömningen för 2013 är att koncernens resultat efter finansiella poster inklusive jämförelse-
störande poster kommer att bli väsentligt lägre än 2012. 
 
Elproduktion och Elleveranser 
Elproduktionen uppgick under tredje kvartalet till 3,8 GWh (1,5) i vattenkraftverken samt 0,3 GWh 
(0,5) i vindkraftverken. Under perioden januari – september uppgick elproduktionen till 28,0 GWh 
(9,0) i vattenkraftverken samt 1,6 GWh (2,0) i vindkraftverken. Ökningen av elproduktionen var 
hänförlig till de förvärvade vattenkraftverken. 

Eldistributionen uppgick under tredje kvartalet till 53,0 GWh (56,0). Under perioden januari - 
september uppgick eldistributionen till 234,4 GWh (229,1). Elförsäljningen uppgick under tredje 
kvartalet till 54,2 GWh (53,7). Under perioden januari – september uppgick elförsäljningen till 
221,9 GWh (216,4). Ökningen av elleveranserna var främst hänförlig till kallare väderlek i mars.  
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Kassaflöde och Finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick under 
perioden januari – september till 33,7 Mkr (39,9). Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital 
uppgick under motsvarande period till 49,1 Mkr (26,0). Koncernens likvida medel inklusive 
kortfristiga placeringar var vid periodens utgång 42,2 Mkr mot 51,7 Mkr vid årets ingång. Under 
perioden har 10,0 Mkr amorterats på skulder till kreditinstitut utöver amorteringsplanen.  

 
Investeringar 
Koncernen har under perioden januari – september investerat 13,1 Mkr (15,2). Investeringarna 
avser i huvudsak maskiner och inventarier i befintliga verksamheter. 

 
Personal 
Medelantalet anställda i Skånska Energikoncernen under perioden januari – september uppgick 
till 63 personer (56), varav 15 (14) var kvinnor. Ökningen var hänförlig till satsningar inom 
affärsområde Energilösningar. 

 
Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemensamma stödfunktioner 
samt finansiering. Omsättningen uppgick under perioden januari – september till 11,5 Mkr (10,9) 
med ett resultat efter finansiella poster på 15,3 Mkr (15,5). Investeringar uppgick till 0,1 Mkr (4,0). 
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar var vid periodens utgång 25,5 Mkr mot 16,2 Mkr 
vid årets ingång.  

 
Väsentliga händelser efter balansdagen 
Stormen Simone som inträffade den 28 oktober förorsakade skador på elnätet som ledde till 
strömavbrott. Avbrottsersättning i samband med stormen Simone kommer att betalas ut för 
kunder som har haft längre avbrottstid än 12 timmar. Ersättningen beräknas uppgå till  
cirka 2,0 Mkr.  
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
I den operativa verksamheten finns riskfaktorer som kan komma att påverka Skånska Energis 
affärsmässiga och finansiella ställning. Dessa inkluderar både verksamhets- och marknads-
relaterade risker såsom driftsstörningar, allmänna prisrelaterade förändringar, beroende av 
nyckelpersoner, tillstånd och förändringar i lagar och regelverk. Ur ett investerarperspektiv finns 
därtill aktiemarknadsrelaterade risker kopplade till bland annat aktiekursens utveckling, 
framtida utdelning, utspädningseffekter samt likviditeten i aktien.  

För ytterligare beskrivning av de risker och säkerhetsfaktorer som påverkar koncernen 
hänvisas till årsredovisningen för 2012. 

 
Transaktioner med närstående 
Koncernen har inte gjort några affärer med närstående under tredje kvartalet. 

 
Finansiell kalender 
Bokslutskommuniké okt-dec 2013 publiceras den 21 feb 2014 kl. 8.00. 
Delårsrapport jan-mars 2014 publiceras den 23 maj 2014 kl. 8.00. 
Årsstämma 23 maj 2014 kl. 18.00 
Delårsrapport april-juni 2014 publiceras den 22 aug 2014 kl. 8.00. 
Delårsrapport juli-sep 2014 publiceras den 27 nov 2014 kl. 8.00. 
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Aktieinformation 
Skånska Energis B-aktier är listade på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser och likvidi-
tetsgarant är Erik Penser Aktiebolag.  

 
Omvandling 
Ägare av aktier av serie A har rätt att begära omvandling av sina aktier till aktier av serie B. 
Begäran ska göras skriftligen till bolaget med angivelse om det antal aktier av serie A som 
önskas omvandlade. Bolaget ska anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. 
Omvandlingen är verkställd då registrering sker i avstämningsregistret. För vidare instruktioner 
och anmälningsblankett hänvisas till hemsidan, www.skanska-energi.se.  
Under andra kvartalet 2013 har, på begäran av aktieägare, 797 A-aktier omvandlats till B-aktier. 
Registreringen har verkställts i juli 2013. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. 
Det totala antalet röster uppgick vid periodens utgång efter omvandlingen till  
23 031 729. 

 
Antal aktier 
Antal aktier uppgick vid periodens utgång till 8 277 120, fördelade på 1 639 401 A-aktier och  
6 637 719 B-aktier.  
 
Utdelningspolicy 
Skånska Energi eftersträvar att lämna en årlig utdelning om minst hälften av koncernens 
redovisade nettoresultat med beaktande av en stabil och jämn utdelning sett i ett långsiktigt 
perspektiv. 
 
Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Samma redovisnings-
principer och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. 
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RESULTATRÄKNING 
 

Koncernens resultaträkning 2013 2012 2013 2012 2012 

(Kkr) Kv 3 Kv 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår 

 
  

 
  

  Rörelseintäkter   
 

  
  Nettoomsättning 65 772 61 729 250 031 234 776 334 391 

Aktiverat arbete för egen räkning 300 729 1 067 1 346 1 992 

Övriga rörelseintäkter 379 156 1 589 12 777 13 103 

 
66 451 62 614 252 687 248 899 349 486 

 
  

 
  

  Rörelsekostnader   
 

  
  Råvaror och förnödenheter -8 206 -7 170 -29 795 -20 269 -37 859 

Energiinköp -30 435 -29 385 -120 414 -122 907 -171 183 

Övriga externa kostnader -9 561 -9 991 -29 461 -31 074 -39 500 

Personalkostnader -9 557 -8 013 -30 281 -26 157 -36 286 

Av- och nedskrivning anläggningstillgångar -6 425 -11 403 -20 384 -20 585 -26 726 

 
-64 184 -65 962 -230 335 -220 992 -311 554 

 
  

 
  

  Rörelseresultat 2 267 -3 348 22 352 27 907 37 932 

 
  

 
  

  Resultat från finansiella investeringar   
 

  
  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 517 1 335 1 278 2 896 3 148 

Räntekostnader och liknande resultatposter -907 -78 -2 266 -290 -761 

 
-390 1 257 -988 2 606 2 387 

 
  

 
  

  Resultat efter finansiella poster 1 877 -2 091 21 364 30 513 40 319 

 
  

 
  

  Minoritetens andel i resultat före skatt - - - 33 33 

Skatt på periodens resultat -447 -374 -4 800 -8 202 -5 886 

Periodens resultat 1 430 -2 465 16 564 22 344 34 466 

 
  

 
  

  Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,17 -0,30 2,00 2,70 4,16 

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

Genomsnittligt antal aktier under perioden 8 277 120 8 277 120 8 277 120 8 277 120 8 277 120 
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BALANSRÄKNING 
 

Koncernens balansräkning 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 

(Kkr)       

 
  

  TILLGÅNGAR   
  

 
  

  Anläggningstillgångar   
  Immateriella anläggningstillgångar   
  Goodwill 1 642 2 238 2 089 

Materiella anläggningstillgångar   
  Byggnader och mark 87 718 5 290 89 761 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 197 984 164 367 200 629 

Inventarier 1 524 1 532 1 891 

Pågående nyanläggningar och förskott 2 402 - 4 182 

Finansiella anläggningstillgångar   
  Andra långfristiga fordringar 944 2 045 670 

Summa anläggningstillgångar 292 214 175 472 299 222 

 
  

  Omsättningstillgångar   
  Varulager   
  Råvaror och förnödenheter 1 497 1 784 1 346 

Elcertifikat 7 834 3 822 8 198 

Kortfristiga fordringar   
  Kundfordringar 23 700 31 866 27 878 

Skattefordringar 1 716 492 - 

Upparbetade, ej fakturerade intäkter 3 020 1 400 527 

Övriga fordringar 2 077 2 048 3 445 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32 362 33 603 49 560 

Kortfristiga placeringar  12 926 25 205 12 793 

Kassa och bank 29 311 65 516 38 953 

Summa omsättningstillgångar 114 443 165 736 142 700 

 
  

  SUMMA TILLGÅNGAR 406 657 341 208 441 922 
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BALANSRÄKNING forts. 
 

Koncernens balansräkning 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 

(Kkr)       

 
  

  Eget kapital   
  Aktiekapital 51 732 51 732 51 732 

Bundna reserver 29 805 19 696 29 805 

Fria reserver 155 142 153 935 143 825 

Periodens resultat 16 564 22 344 34 466 

Summa eget kapital 253 243 247 707 259 828 

 
  

  Avsättningar   
  Uppskjuten skatteskuld 44 422 30 784 45 051 

 
  

  Långfristiga skulder   
  Skulder till kreditinstitut 32 250 - 54 313 

Övriga skulder 900 900 900 

 
33 150 900 55 213 

 
  

  Kortfristiga skulder   
  Skulder till kreditinstitut 12 750 - 687 

Leverantörsskulder 21 151 19 729 27 247 

Skatteskulder - - 912 

Övriga skulder 8 157 8 155 7 542 

Fakturerade, ej upparbetade intäkter  - - 1 228 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 784 33 933 44 214 

Summa kortfristiga skulder 75 842 61 817 81 830 

 
  

  SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER 406 657 341 208 441 922 

 
  

  Ställda panter  126 373 - 129 795 

Ansvarsförbindelser  43 339 16 266 30 509 
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 
 

Koncernens förändring i eget kapital 2013 2012 2013 2012 2012 

(Kkr) Kv 3 Kv 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår 

 
  

 
  

  Ingående eget kapital 251 801 250 172 259 828 248 522 248 522 

 
  

 
  

  Utdelning 12 
 

-23 149 -23 159 -23 160 

Periodens resultat 1 430 -2 465 16 564 22 344 34 466 

Utgående eget kapital 253 243 247 707 253 243 247 707 259 828 

 
 

 
 

KASSAFLÖDESANALYS 
 

Koncernens kassaflödesanalys 2013 2012 2013 2012 2012 

(Kkr) Kv 3 Kv 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår 

 
  

 
  

  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 8 320 7 710 33 733 39 901 55 304 

Kassaflöde från föränd. av rörelsekap. (exkl likvida medel) 16 191 -9 437 15 388 -13 877 -11 227 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 511 -1 727 49 121 26 024 44 077 

 
  

 
  

  Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 224 -6 956 -13 144 -15 215 -129 428 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -21 777 375 -45 486 -25 351 31 834 

 
  

 
  

  Periodens kassaflöde -490 -8 308 -9 509 -14 542 -53 517 

Likvida medel vid periodens början 42 727 99 029 51 746 105 263 105 263 

Likvida medel vid periodens slut 42 237 90 721 42 237 90 721 51 746 
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NYCKELTALSDEFINITIONER 
 

Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i relation till rörelseintäkter. 
Resultat efter skatt per aktie 
Resultat efter skatt i relation till antal aktier vid periodens utgång. 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital vid periodens slut i relation till antal aktier vid periodens utgång. 
Räntabilitet på eget kapital efter skatt 
Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital under rullande tolv månader. 
Räntabilitet på totalt kapital före skatt 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till genomsnittlig balansomslutning under 
rullande tolv månader. 
Soliditet 
Eget kapital i relation till balansomslutningen vid periodens utgång. 
 
 
 
 
 
Södra Sandby den 21 november 2013 
 
Styrelsen 
Skånska Energi AB (publ) 
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