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SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 
 Omsättningen uppgick till 109,6 Mkr (104,6). 
 Rörelseresultat uppgick till 15,4 Mkr (15,9). Första kvartalet 2012 ingick en realisations- 

vinst om 2,4 Mkr för försäljningen av Rävmarken vattenkraftverk. 
 Resultat efter finansiella poster uppgick till 15,1 Mkr (17,0). 
 Resultat efter skatt uppgick till 11,8 Mkr (12,9).  
 Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,42 kr (1,56). 
 Uppdrag erhölls om att uppföra en geoenergianläggning till IKANO i Borlänge. 
 Energicenter i Malmö invigdes den 1 mars. 
 Styrelsen fastställde en ny utdelningspolicy. 
 

 
INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER HAR INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN  
 
 
KONCERNENS NYCKELTAL 
 

Koncernens nyckeltal 2013 2012 Förändr. 2012 
    Kv 1 Kv 1   Helår 

  

 
  

     Omsättning, Mkr 109,6 104,6 4,7% 349,5 
  Rörelseresultat, Mkr 15,4 15,9 -3,1% 37,9 
  Rörelsemarginal, % 14,0 15,2 -1,2 10,9 
  Resultat efter finansiella poster, Mkr 15,1 17,0 -10,9% 40,3 
  Resultat efter skatt, Mkr 11,8 12,9 -8,9% 34,5 
  Resultat efter skatt per aktie, Kr 1,42 1,56 -8,9% 4,16 
  Räntabilitet på eget kapital1, % 12,5 - - 13,6 
  Räntabilitet på totalt kapital1, % 9,3 - - 10,3 
  Eget kapital per aktie, Kr 32,8 31,6 3,9% 31,39 
  Soliditet, % 58,8 66,1 -7,3 58,8 
  1 Rullande tolv månader. För kvartal 1 2012 saknas balansräkning vid periodens ingång för att kunna beräkna nyckeltalen. 
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VD-KOMMENTAR 

Inledningen av året präglades av att integrera den förvärvade vattenkraftorganisationen i 
koncernen. Första kvartalet har varit något kallare än motsvarande period 2012 vilket medförde 
ökade elleveranser. Koncernen fortsätter dock att påverkas av låga ersättningsnivåer för 
elproduktionen liksom av lågkonjunkturen med fortsatt liten nybyggnation inom elnätsområdet 
och lägre värmepumpsförsäljning på privatmarknaden. 

Resultat efter finansiella poster för första kvartalet ligger i paritet med motsvarande period 
2012 exklusive jämförelsestörande poster hänförlig till försäljningen av Rävmarken vatten-
kraftverk under första kvartalet 2012. 

 
 
Produktion 
Elproduktionen från vattenkraftverken uppgick till 15,4 GWh (4,9) under årets första kvartal. 
Ökningen av elproduktionen jämfört med motsvarande period 2012 var hänförlig till förvärvade 
produktionsanläggningar. Total ersättning för elproduktionen vid vattenkraftverken uppgick till 
6,2 Mkr (2,7). Tidsperioden för tilldelning och därmed ersättning från elcertifikat för Skånska 
Energis vatten- och vindkraftsanläggningar upphörde att gälla vid årsskiftet 2012-2013.  

Under kvartalet togs ett beslut om en större renovering av Stackarps vattenkraftverk efter ett 
generatorhaveri. Renoveringsarbetet påbörjas under andra kvartalet 2013 och verket beräknas 
vara i drift under andra kvartalet 2014. Renoveringskostnaden inklusive produktionsbortfall 
uppskattas till ca 11 Mkr. Skånska Energi kommer efter renoveringen erhålla en ny till-
delningsperiod av elcertifikat om 15 år för Stackarps vattenkraftverk. 

Elproduktionen från vindkraftverken uppgick under första kvartalet till 0,6 GWh (0,9). 
Ersättningen för den producerade vindkraften uppgick till 0,2 Mkr (0,4). 

Organisationen förstärktes i början av kvartalet med en ny ställföreträdande affärs-
områdeschef som ansvarar för driften av all vatten- och vindkraftproduktion i Skånska Energi. 

 
Elnät 
Eldistributionen uppgick under första kvartalet till 117,5 GWh (108,1).  

Under perioden inträffade en störning på Eons 130 kV regionnät vilket medförde att ca 7 500 
av Skånska Energis kunder blev utan ström under ca 5 minuter. I övrigt har driftssituationen varit 
normal.  

Antalet nyanslutningar för första kvartalet var 10 (27). Minskningen beror på den allmänna 
avmattningen i byggsektorn. 

Det totala antalet nätkunder uppgick vid periodens slut till 18 110 (17 935). 
 

Elhandel 
Elförsäljningen uppgick under första kvartalet till 105,6 GWh (100,2). 

Under det första kvartalet fortsatte tillväxten av antalet privat- och företagskunder. Det totala 
antalet elhandelskunder uppgick vid periodens slut till 15 386 (15 183).    

Under perioden fortsatte effektiviseringen av affärsprocesserna. Bland annat infördes e-post-
faktura till företagskunder, en motsvarighet till privatkundernas e-faktura. 

Ett samarbetsavtal med Elskling.se tecknades under perioden med målsättningen att öka 
marknadskännedomen och elförsäljningen. 
      Under perioden har media uppmärksammat Villaägarnas undersökning om elleverantörers 
elpriser. Skånska Energi var ett av de elbolag med lägst elpriser inom elområde 4.  
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Energilösningar 
Förfrågningar från nybyggnation och bostadsrättsföreningar var fortsatt god. Den kommersiella 
marknadens orderingång har varit stabil under perioden vilket innebär att orderstocken vid 
periodens slut var i paritet med motsvarande tidpunkt föregående år.  

Under första kvartalet färdigställdes geoenergianläggningar med säsongslagrad energi till 
Fortifikationsverket i Rinkaby och Revingehed samt till Skanskas nya kontor i Hyllie. Dessutom 
färdigställdes tre projekt till AB Kristianstadsbyggen. 

Under perioden påbörjades uppdraget att uppföra en geoenergianläggning med säsongs-
lagrad energi till IKANO Retail Centres handelscentrum i Borlänge. Dessutom påbörjades 
borrning och montage till geoenergianläggningen till Lunds kommuns nya förvaltningsbyggnad 
Kristallen. 

I slutet av perioden öppnades Energicenter i Malmö. Med denna etablering får vi en bättre 
anknytning till Malmöregionen där vi vänder oss till bostadsrättföreningar, företag, fastighets-
förvaltare och privatpersoner. 

Under kvartalet genomfördes ytterligare nyrekrytering av personal. 
 

Utsikter för 2013 
Nuvarande terminspriser indikerar fortsatt låga ersättningsnivåer för elproduktionen under 2013 
vilket kommer att påverka rörelseresultatet negativt. 

Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas svagt och återhämtningen ser ut att ta tid. Vi bedömer 
att lågkonjunkturen kommer att få en fortsatt påverkan på värmepumpsförsäljningen för 
privatmarknaden och en minskad nybyggnation inom nätområdet.  

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

Skånska Energis bedömning för 2013 är att resultatet efter finansiella poster kommer att vara 
i nivå med 2012. 
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FINANSIELL INFORMATION 
 
Säsongsvariationer 
Resultatet för verksamheten inom affärsområde Elnät och Elhandel påverkas mest av utfallet 
under årets första och sista kvartal. Variationer i väderleken under dessa kvartal kan ha stor 
resultatpåverkan. 

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 perioden januari – mars uppgick till 109,6 Mkr (104,6). Detta 
motsvarar en ökning med 5,0 Mkr eller 4,7% jämfört med samma period 2012. Ökningen var 
huvudsakligen hänförlig till högre ersättningar för elproduktionen till följd av tillkommande 
produktion i vattenkraftverken som förvärvades den 1 december 2012 samt ökad försäljning av 
geoenergianläggningar. 

 
Resultat 
Koncernens rörelseresultat under perioden januari – mars uppgick till 15,4 Mkr (15,9).  Första 
kvartalet 2012 ingick en realisationsvinst om 2,4 Mkr för försäljningen av Rävmarken vatten-
kraftverk. Resultat efter finansiella poster uppgick till 15,1 Mkr (17,0). Detta motsvarar en 
minskning med 1,9 Mkr eller 10,9% jämfört med samma period 2012. Resultat efter skatt uppgick 
till 11,8 Mkr (12,9), vilket motsvarar 1,42 kronor per aktie (1,56).  

Beaktat jämförelsestörande poster var resultatet efter finansiella poster 0,5 Mkr högre 
jämfört med samma period 2012.   
 
Framtida utveckling 

De låga ersättningsnivåerna på el som gäller för närvarande, kommer att påverka resultatet 
2013 inom affärsområde Produktion negativt. Skånska Energis bedömning för 2013 är att 
resultatet efter finansiella poster kommer att vara i nivå med 2012. 
 
Elproduktion och Elleveranser 
Elproduktionen uppgick under perioden januari - mars till 15,4 GWh (4,9) i vattenkraftverken 
samt 0,6 GWh (0,9) i vindkraftverken. Ökningen i vattenkraftverken var hänförlig till förvärvade 
vattenkraftverk jämfört med samma period 2012.  

Eldistributionen uppgick under perioden januari - mars till 117,5 GWh (108,1). Elförsäljningen 
uppgick under perioden januari - mars till 105,6 GWh (100,2). Ökningen av elleveranserna var 
främst hänförlig till kallare väderlek i mars jämfört med samma period 2012. 

 
Kassaflöde och Finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick under 
perioden januari – mars till 21,8 Mkr (22,2). Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital 
uppgick under motsvarande period till 14,1 Mkr (9,8). Koncernens likvida medel inklusive kort-
fristiga placeringar var vid periodens utgång 61,1 Mkr mot 51,7 Mkr vid årets ingång.  

 
Investeringar 
Koncernen har under perioden januari – mars investerat 3,8 Mkr (2,1). Investeringarna avser i 
huvudsak maskiner och inventarier i befintliga verksamheter. 
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Personal 
Medelantalet anställda i Skånska Energikoncernen under perioden januari – mars uppgick till 59 
personer (55), varav 14 (14) är kvinnor. Ökningen var hänförlig till expansionen inom affärs-
område Energilösningar. 

 
Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemensamma funktioner 
samt finansiering. Omsättningen uppgick under perioden januari – mars till 3,9 Mkr (3,8) med ett 
resultat efter finansiella poster på 5,3 Mkr (5,7). Investeringar uppgick till 0 Mkr (4,0). Likvida 
medel inklusive kortfristiga placeringar var vid periodens utgång 48,7 Mkr mot 16,2 Mkr vid årets 
ingång.  

 
Väsentliga händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 
 
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 första kvartalet. 

 
Finansiell kalender 
Årsstämma – 24 maj 2013, kl. 18.00 
Delårsrapport, april-juni 2013 – 30 aug 2013, kl. 8.00 
Delårsrapport, juli-sept 2013 – 22 nov 2013, kl. 8.00 

 
Aktieinformation 
Skånska Energis B-aktier 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. 
Sådan begäran ska göras skriftligen till bolaget och ange det antal aktier av serie A som önskas 
omvandlade. Bolaget ska anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen 
är verkställd då registrering sker i avstämningsregistret. För vidare instruktioner och anmäl-
ningsblankett hänvisas till hemsidan, www.skanska-energi.se.  

Under fjärde kvartalet 2012 har, på begäran av aktieägare, 441 A-aktier omvandlats till B-
aktier. Registreringen har verkställts i januari 2013. Omvandling minskar det totala antalet röster 
i bolaget. Det totala antalet röster uppgick vid periodens utgång efter omvandlingen till  
23 058 837. 
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Antal aktier 
Antal aktier uppgick vid periodens utgång till 8 277 120, fördelade på 1 642 413 A-aktier och  
6 634 707 B-aktier.  
 
Ny utdelningspolicy 
Styrelsen för Skånska Energi har sett över och förändrat bolagets utdelningspolicy. Den tidigare 
uppdelningen i en ordinarie utdelning och en extra utdelning bedöms inte längre vara nödvändig. 
Sedan policyn infördes 1998 har extrautdelning lagts till den ordinarie utdelningen varje år och 
den totala utdelningen har samtliga år överstigit 50 procent av koncernens redovisade 
nettoresultat. Styrelsen ser ingen anledning till varför denna utdelningsnivå inte skulle kunna 
upprätthållas och därför fastställt en ny utdelningspolicy. Den nya policyn, som gäller från och 
med verksamhetsåret 2013, innebär att 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 2012 

(Kkr) Kv 1 Kv 1 Helår 

 
  

  Rörelseintäkter   
  Nettoomsättning 109 016 101 321 334 391 

Aktiverat arbete för egen räkning 136 222 1 992 

Övriga rörelseintäkter 422 3 078 13 103 

 
109 574 104 621 349 486 

 
  

  Rörelsekostnader   
  Råvaror och förnödenheter -10 783 -6 716 -37 859 

Energiinköp -55 786 -57 672 -171 183 

Övriga externa kostnader -11 122 -11 220 -39 500 

Personalkostnader -9 612 -8 598 -36 286 

Av- och nedskrivning anläggningstillgångar -6 903 -4 560 -26 726 

 
-94 206 -88 766 -311 554 

 
  

  Rörelseresultat 15 368 15 855 37 932 

 
  

  Resultat från finansiella investeringar   
  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 457 1 235 3 148 

Räntekostnader och liknande resultatposter -716 -130 -761 

 
-259 1 105 2 387 

 
  

  Resultat efter finansiella poster 15 109 16 960 40 319 

 
  

  Minoritetens andel i resultat före skatt - 33 33 

Skatt på periodens resultat -3 357 -4 092 -5 886 

Periodens resultat 11 752 12 901 34 466 

 
  

  Resultat efter skatt per aktie, Kr 1,42 1,56 4,16 

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

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

Koncernens balansräkning 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 

(Kkr)       

 
  

  TILLGÅNGAR   
  

 
  

  Anläggningstillgångar   
  Immateriella anläggningstillgångar   
  Goodwill 1 941 2 537 2 089 

Materiella anläggningstillgångar   
  Byggnader och mark 89 080 5 512 89 761 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 199 729 167 083 200 629 

Inventarier 2 344 1 155 1 891 

Pågående nyanläggningar och förskott 2 402 - 4 182 

Finansiella anläggningstillgångar   
  Andra långfristiga fordringar 1 493 2 932 670 

Summa anläggningstillgångar 296 989 179 219 299 222 

 
  

  Omsättningstillgångar   
  Varulager   
  Råvaror och förnödenheter 1 550 1 599 1 346 

Elcertifikat 5 554 2 388 8 198 

Kortfristiga fordringar   
  Kundfordringar 48 320 55 885 27 878 

Upparbetade, ej fakturerade intäkter 1 446 - 527 

Övriga fordringar 2 065 2 034 3 445 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 44 730 44 317 49 560 

Kortfristiga placeringar  13 233 25 421 12 793 

Kassa och bank 47 915 84 545 38 953 

Summa omsättningstillgångar 164 813 216 189 142 700 

 
  

  SUMMA TILLGÅNGAR 461 802 395 408 441 922 
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BALANSRÄKNING forts. 
 

Koncernens balansräkning 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 

(Kkr)       

 
  

  Eget kapital   
  Aktiekapital 51 732 51 732 51 732 

Bundna reserver 29 805 19 696 29 805 

Fria reserver 178 291 177 094 143 825 

Periodens resultat 11 752 12 901 34 466 

Summa eget kapital 271 580 261 423 259 828 

 
  

  Avsättningar   
  Uppskjuten skatteskuld 44 841 30 784 45 051 

 
  

  Långfristiga skulder   
  Skulder till kreditinstitut 54 313 - 54 313 

Övriga skulder 900 900 900 

 
55 213 900 55 213 

 
  

  Kortfristiga skulder   
  Skulder till kreditinstitut 687 - 687 

Leverantörsskulder 31 352 32 298 27 247 

Skatteskulder 4 251 7 290 912 

Övriga skulder 15 116 14 980 7 542 

Fakturerade, ej upparbetade intäkter  - 1 177 1 228 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38 762 46 556 44 214 

Summa kortfristiga skulder 90 168 102 301 81 830 

 
  

  SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER 461 802 395 408 441 922 

 
  

  Ställda panter  129 275 - 129 795 

Ansvarsförbindelser  38 296 11 455 30 509 
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 
 

Koncernens förändring i eget kapital 2013 2012 2012 

(Kkr) Kv 1 Kv 1 Helår 

 
  

  Ingående eget kapital 259 828 248 522 248 522 

 
  

  Utdelning - - -23 160 

Periodens resultat 11 752 12 901 34 466 

Utgående eget kapital 271 580 261 423 259 828 

 
 

 
 

KASSAFLÖDESANALYS 
 

Koncernens kassaflödesanalys 2013 2012 2012 

(Kkr) Kv 1 Kv 1 Helår 

 
  

  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 21 785 22 222 55 304 

Kassaflöde från föränd. av rörelsekap. (exkl likvida medel) -7 712 -12 383 -11 227 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 073 9 839 44 077 

 
  

  Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 848 -2 058 -129 428 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -823 -3 078 31 834 

 
  

  Periodens kassaflöde 9 402 4 703 -53 517 

Likvida medel vid periodens början 51 746 105 263 105 263 

Likvida medel vid periodens slut 61 148 109 966 51 746 
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NYCKELTALSDEFINITIONER 
 

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

 
 
 

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

 
Södra Sandby den 24 maj 2013 
 
Styrelsen 
Skånska Energi AB (publ) 

 
 

 
URVAL AV PRESSMEDDELANDE UNDER FÖRSTA KVARTALET 
 

2013-01-14 Energimarknadsinspektionen har godkänt Skånska Energis nätavgifter 
2013-01-24 Geoenergi till IKANO i Borlänge 
2013-02-18 Skånska Energi öppnar ett Energicenter i Malmö 
2013-03-22 Ny utdelningspolicy i Skånska Energi AB (publ) 
 

 
 
 

 


