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Koncernen 2016 2015 2014 2013 2012

Omsättning, Mkr 283,9 267,7 300,0 335,0 349,5

Rörelseresultat, Mkr -30,9 23,3 26,6 28,7 37,9

Rörelsemarginal, % neg 8,7 8,9 8,6 10,9

Resultat efter finansiella poster, Mkr -31,8 22,7 25,5 27,7 40,3

Resultat efter skatt, Mkr -25,0 17,3 19,7 21,4 34,5

Resultat efter skatt per aktie, kr -3,02 2,09 2,38 2,59 4,16

Utdelning per aktie, kr 1) 2,00 3,00 2,30 2,80 2,80

Räntabilitet på eget kapital efter full skatt, % neg 6,9 7,8 8,3 13,6

Räntabilitet på totalt kapital, % neg 6,1 6,7 7,1 10,3

Eget kapital per aktie, kr 24,04 30,05 30,26 30,68 31,39

Soliditet, % 59,6 65,4 64,4 61,7 58,8

1) För 2016: styrelsens förslag

  Omsättningen uppgick till 283,9 Mkr (267,7).

  Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 28,1 Mkr (26,2). 

 Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -30,9 Mkr (23,3).

  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -31,8 Mkr (22,7).

  Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -3,02 kr (2,09).

  Låg ersättningsnivå och låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.

  Nedskrivning av vattenkraftsanläggningar påverkade rörelseresultatet med -56,1 Mkr.

  Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 om 2,00 kr per aktie (2,00 kr exkl.  
jubileumsutdelning om 1,00 kr).
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Marianne Sernevi tillträder 
som ny VD i Skånska Energi  

11 mars 
 

Kablifieringsprojekt i Odarslöv 
påbörjas        

16 maj 
 

Stefan Wessmén tillträder 
som ny nätchef i Skånska 

Energi 

25 april 
 

Skånska Energi fyller 100 år          

22 juni  
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Rättigheten till Kvillsfors 
vattenkraftverk löses ut
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GEOkomfort-avtal tecknas 
med bostadsrättsföreningen 
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7 sept  
 

Kampanjen för Hejarklacken 
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Jägaren i Lund

20 dec 
 

Avtal tecknas om 
geoenergianläggning till 

bostadsfastigheter 
   i Önnestad

21 dec 
 

Uppskov erhålles gällande 
ombyggnation av 

vattenkraften i Rönne å



Det här är 
Skånska Energi Vårt miljöarbete:
Skånska Energi är en komplett energi- 
koncern med 100 % förnybar energi  
från sol och vatten. Med vårt elnät har  
vi en stark lokal förankring i Lunda-
bygden. Med vår gröna elhandel och  
våra klimatvänliga energilösningar är  
vi ett energibolag för hela Skåne. Med 
egen vattenkraft bidrar vi till den håll- 
bara elproduktionen i Sverige.

2016 firade Skånska Energi med stolthet 
och glädje 100-årsjubileum. Jubileet gav 
oss särskild anledning att reflektera över 

vilka värden som format oss genom åren, 
vilka som genomsyrar vår verksamhet 
idag och vilka som ska leda oss vidare i 
framtiden. 

När vi nu går in i vårt andra århundrade 
har vi med oss en sekellång tradition av 
oberoende, nytänkande och ansvarsta-
gande. Vi har också med oss ett djupt 
engagemang för klimatfrågan och en 
stark övertygelse om att vi, tillsammans 
med våra kunder och samarbetspartners, 
kan bidra till en bättre värld.

För oss på Skånska Energi är kopplingen 
mellan miljöarbete och affärsnytta själv-
klar. Vårt miljöengagemang genomsyrar 
alla strategiska beslut inom koncernen. Vi 
arbetar ständigt för att begränsa verksam-
hetens negativa påverkan på klimat, miljö 
och natur.

Under 2016 tog vårt miljöarbete flera 
viktiga steg framåt:
• Alla Skånska Energis personbilar är nu 
miljöbilar, vilket minskar verksamhetens 
klimatavtryck.
• Den 21 maj invigdes ett fiskomlöp i 
Emån som ger fiskar och musslor fri väg 
förbi våra två kraftstationer Turefors och 
Kvillsfors. Fiskomlöpet bidrar till ökad 
biologisk mångfald och minskad miljö- 

påverkan från Skånska Energis vatten-
kraft.
• Vid en extern revision av vårt miljö-
ledningssystem i september lyftes det nya 
bolaget Skånska Energilösningar AB in 
under miljöcertifikatet. 

I oktober 2017 ska Skånska Energi certi-
fieras enligt den nya miljöledningsstan-
darden ISO 14 001:2015. Det innebär 
att vi kommer att höja ambitionsnivån 
ytterligare, till exempel genom utökade 
intressentkontakter och fördjupade 
riskanalyser. Ett annat mål är att påbörja 
en förflyttning av ledningssystemet till en 
webbaserad plattform, vilket skulle bidra 
till att öka användarvänligheten och 
engagemanget för miljöarbetet.
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Vår vision
Skånska Energi ska arbeta nära kunden för 
att uppfylla dagens och framtidens energi-
behov.

Vår affärsidé
Skånska Energi ska:
• producera el från klimatvänlig 
 vattenkraft
• leverera och ta emot el på ett 
 driftsäkert sätt
• sälja och köpa 100 % förnybar el
• erbjuda klimatvänliga energilösningar 
 och kundanpassad service

Våra kärnvärden
ÄRLIG
Vi säger som det är och ger enbart löften vi 
kan hålla.

ANSVARSFULL
Vi brinner för långsiktigt hållbara lösningar 
som säkrar vår framtid. Vi strävar efter en så 
effektiv energianvändning som möjligt.

LYHÖRD
Vi lyssnar och finns här för våra kunder och 
kollegor.

INNOVATIV
Vi arbetar ständigt för att hitta nya, intel-
ligenta lösningar som ger minsta möjliga 
miljöpåverkan.

LOKALT FÖRANKRAD
Vår lokala kännedom är stor, vi värnar om 
vår närmiljö och står nära våra kunder.

OMTÄNKSAM
Vi agerar alltid med omtanke om våra kun-
der och kollegor, om det lokala, om miljön 
och om vår gemensamma framtid.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN:

Produktion
Skånska Energi är en av Sveriges större 

aktörer inom småskalig vattenkraft. 
Koncernen äger och driver tretton vatten-

kraftverk i Skåne och Småland med en 
medelproduktion på 48 GWh per år.

Omsättning 7 Mkr (11 Mkr)

Elnät
Skånska Energi äger och driver ett  
modernt och driftsäkert elnät som 

sträcker sig från Kävlinge i nordväst 
till Genarp i sydost. Elnätet har cirka 

19 000 anslutna kunder och en eldistri-
bution på drygt 300 GWh per år.

Omsättning 122 Mkr (125 Mkr)

Elhandel
Skånska Energi levererar 100 % förnybar 

el producerad av vattenkraft, med en 
försäljningsvolym på knappt 300 GWh. 

Elhandel erbjuder prisvärda elavtal, 
personlig service och stort engagemang 

för kunder och miljö.

Omsättning 116 Mkr (110 Mkr)

Energilösningar
Skånska Energi driver affärsområdet 

Energilösningar tillsammans med HP 
Borrningar i Klippan AB. Energilös-

ningar erbjuder kompletta värme- och 
kylanläggningar samt värmepumpar, 

service och solceller. 
Omsättning 47 Mkr (28 Mkr)
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Vår unika position
100 % sol och vatten. Skånska Energis 
alltmer välkända motto definierar inte bara 
vad vi erbjuder, utan även vilka vi är och 
vår unika position på marknaden. Vi pro-
ducerar egen vattenkraftsel. Vi säljer bara 
grön el. Vi hjälper våra kunder att spara 
energi och pengar med våra klimatvänliga 
energilösningar. Vi erbjuder därtill solel 
med batterilagring. Den kombinationen 
är vi ett av ytterst få energibolag i Sverige 
som kan leverera. Under året fortsatte vi 
arbetet med att öka kännedomen om vårt 
varumärke och vässa vårt budskap, bland 
annat genom kampanjer i radio och sociala 
medier. Vi måste bli ännu bättre på det.

Flera positiva signaler
Utvecklingen i omvärlden visar att vi är väl 
i takt med tiden. Allt fler länder, företag 
och organisationer investerar i förnybar 
energi och divesterar för att minska sitt 
koldioxidavtryck. Värmerekord på Arktis 
underströk också ytterligare hur akut 
klimathotet är.

I Sverige blev årets viktigaste energi-
politiska händelse den blocköverskridande 
energiöverenskommelsen, och den gav 
flera positiva signaler. Minskad fastighets-
skatt på vattenkraftsanläggningar och 
förlängt elcertifikatssystem påverkar 
affärsområde Produktion positivt på ett 
konkret sätt, medan ambitionen om ökad 
energieffektivisering med 50 procent till 
2040 stärker vår egen tro på tillväxtpoten-
tialen för smarta energilösningar.

Jubileumsår med givande kundmöten
2016 präglades också av Skånska Energis 
hundraårsjubileum. Vi firade på flera olika 
sätt under året, men ett av dem blev i min 
mening särskilt lyckat: när vi bjöd in till 
seminarier på olika klimat- och energirela-
terade ämnen och fick träffa många kunder 
ansikte mot ansikte. 

Vi lägger nu bakom oss ett utveck-
lingsår då vi tagit viktiga steg framåt, och 
vi kan se framtiden an med gott hopp 
om ökad tillväxt och lönsamhet. Jag vill 
tacka alla medarbetare och aktieägare för 
ert engagemang för och er tro på Skånska 
Energi. Låt oss gå vidare tillsammans!

personlig service vi ger och hur effektivt vi 
jobbar internt.

Två av våra viktigaste mål under 2016 
var att öka Skånska Energis kommersiella 
driv, med skärpt fokus på kunden och 
på försäljning, och att titta närmare på 
möjligheterna till digitalisering.

Ökad aktivitet och bruten trend
Elhandel och Energilösningar är de två 
affärsområden inom vilka vi själva kan  
påverka mest, och i båda lyckades vi 
under året blåsa in nytt liv på ett bra sätt. 
Elhandelsmarknaden är hårt konkur-
rensutsatt, och om en förhållandevis liten 
aktör som Skånska Energi ska ha en chans 
på den måste vi våga vara aktiva, våga 
hävda vår position och arbeta stenhårt 
med att bearbeta kundunderlaget. Vi  
ökade både marknads- och försäljnings- 
aktiviteten markant 2016, och det kom-
mer vi att fortsätta med under 2017.

Detsamma gäller Energilösningar som 
efter en lite trög start äntligen bröt en fler-
årig negativ trend. Volymen på orderstock 
och förfrågningar vid årets början och 
årets slut vittnar om en positiv utveckling; 
jag är fullt övertygad om att Energi-
lösningar går ett gott år till mötes 2017.

Vinster med digitalisering
Digitaliseringen kommer att förändra hur vi 
gör affärer med våra kunder. För att förbe-
reda oss inför framtiden behöver vi utveckla 
våra system för fler och bättre digitala tjänster 
och kontaktvägar. 

Internt har vi bra datasystem idag, 
men genom bland annat samordning och 
dokumentation av processer finns stort 
utrymme för förbättring. 

Ökad digitalisering kan göra Skånska 
Energi effektivare, attraktivare och mer  
lönsamt. 2016 kartlade vi behov och 
möjligheter, 2017 börjar vi ta fram  
lösningarna.

tion med låga ersättningsnivåer för vår 
vattenkraft, dels beslutet att skriva ner 
värdet på våra vattenkraftsanläggningar. 
Nedskrivningen belastar årets resultat, 
men ökar möjligheterna till lönsamhet 
kommande år.

Under året har vi emellertid också 
gjort en rad viktiga förändringar och 
åtgärder i syfte att nå ökad tillväxt och 
lönsamhet i framtiden. I det samman-
hanget är det viktigt att konstatera att – 
framtiden börjar 2017.

Stora förändringar i organisationen
2016 hände mycket inom företagets orga-
nisation. Affärsområde Energilösningar 
etablerade sin nya affärsmodell i form av 
Skånska Energilösningar AB. Stefan  
Wessmén blev ny elnätschef när Mats  
Sjöström efter en stor insats för företaget 
gick i pension efter 20 år. Dessutom 
började jag som ny VD.

Under året formulerade vi även om vår 
vision och vår affärsidé i mer konkreta 
ordalag, arbetade vidare med våra värde-
ringar och lade sist men inte minst fast en 
ny långsiktig strategisk plan. 

Stora förändringar, på det hela taget, 
som fick ta sin tid. Nu är grunden vi står 
på solidare, och strukturen vi arbetar 
utifrån tydligare.

Viktiga investeringar
Vi gjorde relativt stora investeringar i vårt 
elnät och i våra vattenkraftsanläggningar 
under 2016. Det kommer vi att fortsätta 
göra under flera år framöver.

Att förnya äldre delar av elnätet och 
förhöja drift- och leveranssäkerheten ge-
nom att till exempel ersätta luftlinjer med 
markkabel är ett nödvändigt arbete som 
måste ske kontinuerligt. Därtill kommer 
ett allt större behov av att förbereda för 
framtida utbyggnad och utveckling av 
samhällena i vårt elnätsområde.

För affärsområde Produktion står 
under de närmsta åren investeringar i 
fokus för att uppnå skärpta säkerhetskrav 
på våra vattenverksdammar.

Ökat kommersiellt driv
I vår verksamhet är det viktigt att komma 
ihåg vad vi kan, och vad vi inte kan 
påverka. Vi kan till exempel inte råda över 
torkan i Småland, elprisets utveckling eller 
utbyggnadstakten i vårt nätområde. Men 
vi kan påverka hur många som hör talas 
om Skånska Energi och vårt erbjudande 
om 100 % sol och vatten. Och vi kan  
– i högsta grad – påverka hur många poten-
tiella kunder vi kontaktar, hur bra och 

Vi måste våga 
vara aktiva, 

våga hävda vår 
position och 

arbeta stenhårt.

det dagliga arbetet, men också en del nya 
utmaningar. Det har varit ett spännande 
år. Vi har åstadkommit åtskilligt.

Historiskt torrår påverkade resultatet
Skånska Energis rörelseresultat 2016, 
exklusive jämförelsestörande poster, 
landade på 28,1 miljoner kronor (26,2). 
Det innebär en vinst som, i likhet med 
de senaste åren, blev mindre än våra för-
hoppningar och det är ett resultat vi inte 
alls är nöjda med. Två enskilda faktorer 
med negativ inverkan kan utkristallise-
ras: dels ett historiskt torrår i kombina-

Ett väldigt fint bolag, med stolt historia 
och starka värderingar. En komplett 
energikoncern med en egen position på 
marknaden och med stor potential. Det var 
mitt första intryck av Skånska Energi, och 
det tog jag med mig när jag tillträdde som 
VD i januari 2016. 

Under året som har gått har det 
intrycket förstärkts i takt med att jag 
närmare lärt känna företaget och mina 
kompetenta och engagerade medarbetare, 
som är fulla med kraft och med tankar 
och idéer om hur Skånska Energi kan bli 
bättre. Tillsammans har vi gripit oss an 

Skånska Energis VD Marianne 
Sernevi blickar tillbaka på 2016 
som ett spännande år med 
stora förändringar. Låga produk-
tionsnivåer för vattenkraften 
och nedskrivet värde för dess 
anläggningar hade störst negativ 
inverkan på resultatet, medan  
Elhandel och Energilösningar 
hade en positiv utveckling.  
I fokus: arbetet för ökad tillväxt.

Ett utvecklingsår med 
viktiga steg framåt

2016 
VD HAR ORDET
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ELPRODUKTION OCH ERSÄTTNING

Den totala elproduktionen för 2016 var betydligt 
lägre än för 2015. Även om ersättningsnivån 
steg i slutet av året fick detta liten betydelse för 
resultatet. 

När Anneli Wirtén, vikarierande 
landshövding i Jönköpings län, istället 
för att klippa band fick öppna den 
lucka som släppte ut vattnet i det nya 
fiskomlöpet i Lillån var det kulmen på 
tre års samarbete mellan Skånska  
Energi, Länsstyrelsen i Jönköpings 
län, Vetlanda kommun, Emåförbun-
det och Kvillsfors samhällsförening.
Invigningen av denna nya vandrings-
väg och livsmiljö för fiskar, musslor 
och andra vattenorganismer skedde 
passande nog på Fiskvandringens dag 
den 21 maj, med ett femtiotal perso-
ner på plats och direktsändning i P1:s 
Naturmorgon.

Det nya fiskomlöpet är en del av 
”Målarmusslans återkomst”, ett av 
Sveriges största vattenvårdsprojekt 
någonsin. Med huvudsaklig finansie-
ring från EU:s LIFE-fond har projektet 

under fem år förbättrat vattenkvalitet 
och livsmiljöer i tolv vattendrag i syd-
östra Sverige. Symbolart för projektet 
är den utrotningshotade tjockskaliga 
målarmusslan (Unio crassus). Musslan, 
som kan bli upp till 200 år gammal, 
trivs på sandiga bottnar i rinnande söt-
vatten och vandrar under sin livscykel 
uppströms med fiskar som värddjur.

Fiskomlöpet är ett av två som ger fri 
väg för livet i vattnet förbi vattenkraft-
stationerna Turefors och Kvillsfors i 
Emån och Lillån.

– Skånska Energis främsta bidrag 
har varit att ansöka om och bekosta en 
omprövning av kraftstationernas vat-
tendomar. Fiskomlöpet är en mycket 
viktig åtgärd för att minimera de två 
vattenkraftverkens miljöpåverkan, 
säger Krister Ström, chef för affärs- 
område Produktion.

Fri väg för livet i vattnet
En lördag i maj invigdes ett 3,5 kilometer långt fiskomlöp 
i Lillån förbi Skånska Energis kraftstationer Kvillsfors och 
Turefors i Emån – en nyskapad, biologiskt värdefull lekmiljö 
och vandringsväg för fiskar och musslor.

en dialog om eventuellt förvärv av de tre 
kraftverken i Rönneå. Med anledning 
härav ändrade Mark- och miljödomstolen 
i december villkoren för en dom avfattad 
tidigare under året, rörande de latenta 
kraven för vattendomarna till de två kraft-
verken. Ändringen ger Skånska Energi tre 
års anstånd med att installera fingaller för 
nedåtvandrande fisk.

Framtidsutsikter
För Skånska Energi är egen, småskalig  
vattenkraft ett viktigt sätt att bidra till 
produktionen av förnybar energi i  
Sverige och till minskad mänsklig klimat-
påverkan globalt. Att driva och utveckla 
befintliga anläggningar är samhälls-
ekonomiskt resurseffektivt, och att göra 
det i landets södra delar bidrar även till att 
minska behovet av kraftöverföring och till 
ett stabilare energisystem. De närmaste 
åren väntas dock fortsatt låga elpriser  
vilket tyder på att det kommer ta tid att 
nå lönsamhet i affärsområde Produktion.

cirka 56 miljoner kronor, påverkade 
resultatet negativt med cirka 44 miljoner 
kronor efter skatt. Med ett bokfört värde 
som bättre motsvarar marknadsvärdet 
minskar avskrivningarna på årsbasis med 
cirka 3 miljoner kronor, vilket ökar möj-

ligheterna till lönsamhet framöver.
Under året förvärvades en grann- 

fastighet till vattenkraftverket i Kvillsfors 
med tillhörande fallrättigheter för 2,4 
miljoner kronor. Denna grannfastighet 
och dess ägare har med ursprung i gamla 
vattendomar och fallrättigheter haft rätt 
till ersättning motsvarande 24,5 procent 
av produktionen. Framöver behåller  
Skånska Energi alla intäkter från verket. 

Ett historiskt torrår
Efter ett andra halvår 2015 med ovanligt 
låga vattenflöden blev 2016 ett närmast 
historiskt torrår i östra Småland. Den 
snöfattiga vintern gav en obefintlig 
vårflod och hösten blev osedvanligt torr. 
Mot slutet av året nådde grundvattnet 
sina lägsta nivåer på 48 år; de småländska 
verken stod helt stilla mellan den 21 maj 
och 15 november. Som en följd härav 
producerade Skånska Energis vattenkraft-
verk under 2016 endast 21,6 GWh (34,3); 
långt under ett normalår och långt under 
förväntningarna. Att elpriserna vände 
uppåt under andra halvåret fick förhåll-
andevis liten betydelse då produktions-
volymen var så låg.

Upprustning för högre säkerhet
Med anledning av skärpta lagkrav för 
dammar av kategori 1 enligt RIDAS 
(Kraftföretagens riktlinjer för damm- 
säkerhet) utförs under 2016 och 2017  
säkerhetshöjande åtgärder vid Klinte 
kraftstation till en total beräknad kost-
nad av 15 miljoner kronor. Åtgärderna 
beviljades och fastställdes av Mark- och 
miljödomstolen i en dom 2013, och måste 
vara genomförda senast januari 2018. 
Under 2016 rustades dammens bottenskov 
upp och några broar nedströms verket 
byggdes om.

Under året moderniserades även 
Stalpet i Svartån med bland annat ny 
högspännings- och kontrollutrustning 
samt ny intagslucka.

Affärsområde Produktion arbetar konti-
nuerligt med underhåll och upprustning av 
vattenkraftsanläggningarna för att optimera 
driften, säkerställa arbetsmiljön och mini-
mera eventuella risker för tredje part. 

Renodling av beståndet
Skånska Energis tre kluster av vatten-
kraftverk ligger något för utspridda 
geografiskt för optimal drift- och kost-
nadseffektivitet. Därför finns en strävan 
att renodla beståndet, i första hand genom 
att avyttra de två verken i Nissan. Under 
året tog Klippans kommun initiativ till 

Skånska Energi är en av Sveriges största 
producenter av förnybar energi från 
småskalig vattenkraft. Genom dotter-
bolagen Skånska Energi Vattenkraft AB 
och Skånska Energi Rönneå Kraft AB 
äger och driver affärsområde Produktion 
tretton vattenkraftsanläggningar i tre 
geografiska områden i södra Sverige: tre 
verk i Rönneå vid Klippan, två verk i 
Nissan vid Smålandsstenar och åtta verk 
i Svartån, Stångån, Emån och Solgenån i 
östra Småland. Våra vattenkraftverk har 
en total årlig medelproduktion på cirka 
48 GWh.

Nedskrivning av tillgångar
Mot bakgrund av de senaste årens låga 
elprisnivåer beslutade Skånska Energis 
styrelse att per den 30 september skriva 
ner värdet på bolagets vattenkraftsanlägg-
ningar. Nedskrivningen, motsvarande 

Nedskrivning och 
upprustning under 
historiskt torrår
En nedskrivning av värdet på Skånska Energis tretton  
vattenkraftverk och extremt låga vattenflöden påverkade årets 
resultat kraftigt negativt. Arbetet med upprustning för högre 
säkerhet och effektivare drift fortsatte enligt plan.

Med ett bokfört 
värde som bättre 

motsvarar 
marknadsvärdet 

ökar möjligheterna 
till lönsamhet.

Vikarierande landshövding Anneli Wirtén inviger fiskomlöpet.
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Cirka 17 av de 35 miljoner kronor som 
Skånska Energi investerade i upprust-
ning och förbättring av elnätet 2016 
togs i anspråk av ett enskilt projekt: 
nedgrävningen av nio kilometer hög-
spänningsledning till en och en halv 
mil markkabel mellan Odarslöv och 
Igelösa nordost om Lund.

– Ett stort och angeläget projekt 
för oss att genomföra. Linjen var i 
dåligt skick med flera av de cirka 80 
trästolparna från 1970-talet på väg att 
bli uttjänta. Genom att ersätta luft-
ledningen med markkabel på sträckan 
säkrar vi driften i ett viktigt område, 
berättar Daniel Schönström, projekt-
ledare på affärsområde Elnät.

Investeringen gagnar nämligen 
inte bara de cirka hundra hushåll som 
idag får sin elförsörjning från denna 
del av elnätet, utan är även en del av 
att förbereda nätet inför framtiden: 
ESS-anläggningen, under uppförande 

någon kilometer söderut, förväntas 
generera viss utbyggnad i området. 

– Den gamla luftlinjen korsade 
dessutom E22:an på två ställen, en 
risk i sig som vi nu har undanröjt. Att 
få markkabeln på plats där innebar 
projektets största utmaning, då vår 
entreprenör fick borra istället för att 
trycka under motorvägen.

Kablifieringsarbetet utfördes mel-
lan april och juni, och sträckan var i 
full drift under hösten. I investeringen 
ingick också 15 nätstationer.

Men varför behöver 9 kilometer 
luftlinje ersättas med 1,5 mil mark- 
kabel, nästan dubbla sträckan? Daniel 
förklarar:

– Luftlinjerna drogs fågelvägen, 
rakt över åkrar och fält. Markkablarna 
väljer vi däremot så långt det går att 
dra i närheten av vägar, så att vi lätt 
kan komma åt dem för reparation och 
underhåll.

Markkabel i Odarslöv säkrar 
driften vid ESS-området

Östra Odarslöv och Igelösa till en kostnad 
av cirka 17 miljoner kronor. 

Under året fortsatte också arbetet med 
att uppgradera våra elmätare. 2 500 mäta-
re av äldre modell byttes, och nu återstår 
cirka 5 000 innan generationsskiftet är 
genomfört.

Bättre avbrottsinformation
Snabb och relevant information vid 
strömavbrott är en viktig del av servicen 
till våra elnätskunder. Under året inledde 
Skånska Energi ett samarbete med SOS 
Alarm, som från och med hösten 2016 tar 
emot alla telefonsamtal i samband med 
strömavbrott utanför kontorstid. Därmed 
kan driftpersonalen arbeta effektivare 
med felsökning och samordning av infor-
mation till våra kunder via SOS Alarm, 
hemsida och Facebook.

Stor nybyggnation i nätområdet
2017 ser nyanslutningarna ut att bli något 
färre till antalet, men från 2018 och flera 
år framåt väntar en större ökning, bland 
annat genom utbyggnaden av det tidigare 
Scan-området i centrala Kävlinge. Ur 
ett tioårsperspektiv är utsikterna ännu 
bättre: inom denna tid väntas omfattande 
nybyggnation i vårt elnät.

Fortsatta investeringar för att moderni-
sera vårt elnät och ytterligare förbättra 
leverans- och driftssäkerheten är av största 
betydelse såväl i ett kortare som längre 
framtidsperspektiv.

Fokus kommer alltmer att ligga 
på effektbalansen i elsystemet, inte 
minst på grund av en allt större andel 
mikroproduk tion.

Årets största investering i elnätet blev att ersätta 9 kilometer 
högspänd luftlinje med 1,5 mil nedgrävd kabel vid Östra 
Odarslöv som med sin närhet till ESS-anläggningen är ett 
viktigt område för framtida utbyggnad.

att nätet försvagats av åskan uppstod ett 
stort antal mindre strömavbrott som gav 
oss extraarbete två och en halv månad 
framåt.

Tvist om avgiftsreglering
Med året påbörjades en ny reglerperiod 
för nätavgifter som sträcker sig fram 
till och med 2019. Elnätsbranchen och 
den ansvariga myndigheten i form av 
Energimarknadsinspektionen (EI) har 
emellertid olika uppfattningar på en rad 
områden om hur regelverk ska tolkas och 
intäkts ramar tillämpas. Tillsammans 
med många andra nätbolag överklagade 
Skånska Energi EI:s beslut om kalkylränta 
på 4,53 procent för perioden till För-
valtningsrätten, som gick på branschens 
linje och fastlade räntan till 5,85 procent. 
I början av 2017 överklagade EI detta 
beslut till Kammarrätten.

Stora investeringar i nätet
Skånska Energi investerar varje år stora 
summor i det kontinuerliga och planlagda 
arbetet med upprustning och underhåll 
av elnätet – 2016 totalt cirka 35 miljoner 
kronor. 

Årets största projekt blev att ersätta 
9 kilometer äldre luftledning med 1,5 
mil nedgrävd högspänningskabel mellan 

Nya bostäder och verksamheter innebär 
nya elabonnenter, och i takt med att bygg-
andet börjat ta fart igen växer Skånska 
Energis elnät, sakta men säkert.

Åska gav extraarbete
Istället för höststorm: sommaråska. Så 
kan med fyra ord driftåret 2016 sum-
meras vad gäller större händelser och 
strömavbrott. Den 23 och 24 juni drab-
b ade två kraftiga och ovanligt långvariga 
åskoväder sydvästra Skåne, båda med  
kulmen mer eller mindre rakt över  
Skånska Energis nätområde och med ett 
flertal blixtnedslag i nätet som följd. Den 
stora utmaningen för vår driftpersonal 
kom dock först i efterhand: på grund av 

Viktiga investeringar 
i fokus

Under året gjordes viktiga in-
vesteringar i elnätet för att höja 
leveranssäkerheten. Intäkterna 
från eldistribution och nyan-
slutningar blev något mindre 
jämfört med året innan. 

Från Kävlinge i nordväst till Genarp i 
sydost sträcker sig Skånska Energis elnäts-
område över 450 kvadratkilometer, till 
största del landsbygd. Till varje kund går 
i genomsnitt cirka 100 meter ledning, och 
vid årets utgång hade Skånska Energi  
18 463 nätkunder (18 374). Affärsområde 
Elnät med sina 21 anställda arbetar hårt 
för att upprätthålla och utveckla ett 
driftsäkert och smart elnät för nuets och 
framtidens behov.

Mats Sjöström gick i pension efter  
20 år i företaget och nio år på posten som 
elnätschef. Ny chef är Stefan Wessmén, 
som närmast kommer från Staffanstorps 
Energi.

Normalår i växande elnät
2016, som inte bjöd på några större klimat- 
mässiga fluktuationer, distribuerades 
341,8 GWh (321,8) genom Skånska Ener-
gis elnät; inom ramarna för ett normalår.

Fortsatta 
investeringar för 
att modernisera 
vårt elnät är av 

största betydelse.

HÖGSTA EFFEKTUTTAGELDISTRIBUTION
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Nyskördad spannmål har en vattenhalt 
på mellan 17 och 20 procent, ibland 
högre. För att lagras väl bör den hålla 
max 14. Därför måste spannmål torkas 
innan lagring. Torkningen sker med 
varmluftsfläktar och de drar mycket 
energi.

– Vi förbrukar cirka 6,6 GWh el 
om året, och spannmålstorkningen 
under augusti och september står för 
90 procent. Under två månaders tid 
torkar vi totalt cirka 150 000 ton.

Det berättar Erik Wildt-Persson, 
VD för Kristianstadsortens Lagerhus-
förening, KLF, som ägs av cirka 700 
lantbrukare i östra Skåne och västra 
Blekinge. KLF köper in spannmål från 
lantbrukarna i området och torkar och 
lagrar den för att sedan antingen sälja 
den vidare eller göra foder av den.

De flesta spannmålsföretag 
använder olja, gasol eller pellets som 
bränsle för uppvärmningen i torkpro-
cessen. KLF är ensamt i Sverige om att 
använda el.

”Vi vill ha garanterat grön 
el från en lokal aktör”
Personlig kontakt, lokal förankring och bara förnybar el var 
viktigt när spannmålsföretaget KLF valde Skånska Energi 
som elhandelspartner.

– För fyra år sedan ersatte vi den 
gamla oljepannan i vår anläggning i 
Rödaled med elpannor. Det har blivit 
mycket billigare samtidigt som vi har 
sluppit tankbilstransporterna och allt 
driftarbete kring eldningen. Nu vrider 
vi bara på ett reglage, så får vi full 
värme direkt.

200 kubikmeter olja ersattes med 
el från förnybara källor, motsvarande 
en årlig minskning av koldioxidut-
släpp på 530 ton. För det fick KLF 
Kristianstad kommuns miljöpris 
2013. 

– Vi vill ha garanterat grön el, 
och gärna från en lokal aktör som vi 
själva, som liksom vi uppskattar det 
personliga mötet. Därför väljer vi 
Skånska Energi som elhandelspartner, 
säger Erik Wildt-Persson.

– Att fasa ut de fossila bränslena 
är ett viktigt ställningstagande för oss 
gentemot våra kunder och medlem-
mar. Vi måste veta att också nästa 
generation kan odla jorden.

Bland våra nya kunder märks bland andra 
Gårdstånga Nygård, Scandi Candy, 
Gissleberga kvarn, Skånefågel och Råå 
Bryggerier.

Mer marknadsföring
Med vår position på marknaden som leve-
rantör av 100 % förnybar energi i kombi-
nation med vår starka lokala förankring 
har vi stor potential att knyta till oss fler 
privatkunder i Skåne. 

Under året har vi därför satsat mer på 
marknadsföring, i syfte att stärka vårt 
varumärke och öka kännedomen om 
Skånska Energi.

Affärsområde Elhandel har genomfört 
flera kampanjer med utskick, radioreklam 
och sociala medier som viktiga kanaler. 
Höstens kampanj ”Hejarklacken” riktade 
sig till idrottsföreningar med ett särskilt 
paketerat erbjudande och fortsätter under 
2017.

Samtidigt fortsatte Skånska Energi 
liksom tidigare att medverka vid olika 
evenemang i vårt närområde och att 
sponsra det lokala föreningslivet.

Ökad digitalisering 
Ökad digitalisering erbjuder intressanta 
möjligheter för affärsområde Elhandel. 
Under 2016 började vi titta närmare på 
hur; under 2017 blir arbetet mer konkret. 
Vi ser stor potential i att utveckla nya 
digitala tjänster för våra elhandelskunder, 
till exempel för hjälp med energieffektivi-
sering. För interna processer som  
administration och kundärendehantering 
kan ökad digitalisering bidra till resurs-
vinster och kvalitetsförbättringar; inte i 
syfte att minska personalstyrkan utan för 
att öka vår slagkraft. 

Det övergripande målet för 2017 låter 
sig enkelt formuleras: tillväxt. Genom fler 
kundkontakter, ökad marknadsaktivitet, 
konkurrenskraftiga produkter och stärkt 
varumärkesarbete ska Skånska Energi nå 
och få fler elhandelskunder, såväl i vårt 
eget nät som i övriga Skåne och Sverige.

Fokus på företag
Medan försäljningen till privatkunder till 
stor del sker via våra digitala kanaler, så är 
den personliga kontakten och en personlig 
relation avgörande för goda affärer med 
företag och organisationer. För att utöka 
bearbetningen av nya företagskunder, fram-
för allt bland medelstora företag i Skåne, 
anställdes under året ytterligare en säljare. 

Under året förnyade ett flertal kunder 
sina elhandelsavtal med Skånska Energi. 
Bland dem HSB Nordvästra Skåne tillsam-
mans med HSB Landskrona, KLF, Partner-
Tech Karlskoga, Företagshus, Convectra, 
och Flyinge. 

Strategiska förändringar och 
ökad marknadsaktivitet känne-
tecknade ett år med fokus på 
tillväxt för affärsområde  
El handel.

Skånska Energi tar ställning för ett håll-
bart samhälle i tanke och handling. Därför 
köper och säljer affärsområde Elhandel 
endast 100 % förnybar el från vattenkraft. 
Till grund för vår elhandel ligger en väl 
avvägd riskpolicy och ett löfte till våra 
kunder att erbjuda konkurrenskraftiga el-
priser, personlig service och god kännedom 
om en komplex marknad. Skånska Energi 
strävar efter att vara det attraktiva valet för 
alla som är intresserade av förnybar el. 

Elprisets påverkan
Skånska Energis totala elförsäljning 2016 
uppgick till 296,4 GWh (288,8); en något 
större volym än de senaste två åren. Det 
totala antalet kunder blev något färre än 
föregående år, 15 002 (15 322).

Under större delen av året höll sig 
spotpriserna på låg nivå. Låga nivåer i 
vattenmagasinen och torr väderlek gjorde 
att spotpriserna steg under hösten, för att 
falla tillbaka igen i december som blev 
mildare än förväntat. Årsmedelpriset blev 
28,1 öre/kWh (21,4).

De fasta elpriserna rörde sig uppåt un-
der större delen av året, till stor del bero-
ende på osäkerhet i den franska kärnkraf-
ten, stigande priser på kol och olja samt på 
minskande nivåer i vattenmagasinen. 

Elpriserna i sig har emellertid inte nå-
gon avgörande inverkan på lönsamheten 
för affärsområde Elhandel. Den riskpolicy 
Skånska Energi tillämpar innebär att 
vinstmarginalen inte påverkas i någon 
större omfattning av elprisets förändring. 

Däremot har elpriset stor betydelse 
för våra kunder. Under 2016 valde 53 
procent av dem rörligt elavtal, en andel i 
nivå med 2015. De låga elpriserna hade 
en hämmande effekt på marknadens 
rörlighet, med färre kunder benägna att 
byta elleverantör.

Förändringar för tillväxt
Vi har stor potential 
att knyta till oss fler 

privatkunder i Skåne. VD för KLF, Erik Wildt-Persson.
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God värmepumpsförsäljning
Försäljningen av värmepumpar 2016 var 
god, men nådde inte samma nivå som 
2015, då den förestående minskningen av 
ROT-avdraget gav en extra skjuts.

Skånska Energilösningar är sedan 
länge IVT-Center, och i april stärktes 
närvaron i Skåne med öppnandet av vårt 
tredje IVT-Center i Svedala (de två andra 
finns i Södra Sandby och i Trelleborg).  

Störst på service
Affärsområdet har två team som utför 
service: ett med bas i Södra Sandby och 
ett med bas i Helsingborg. Med totalt 
tretton anställda servicetekniker är vi 
därmed Skånes största aktör inom service 
av värmepumpar. 2016 var ett bra år: fler 
servicetjänster utfördes och intäkterna 
ökade, samtidigt som två företagskulturer 
möttes på ett fruktbart sätt. 

Växande solenergimarknad
Skånska Energi har under flera år erbjudit 
solcellspaket som komplement till våra 
andra tjänster. Vi är övertygade om att 
mark naden för solenergi i Skåne kommer att 
växa starkt de kommande åren; därför tog vi 
2016 steget vidare och etablerade under-
leverantörssamarbete med internationellt 
ledande solcellstillverkaren Viessmann. Nu 
kan vi som komplett energibolag konkurrera 
med kvalitet, trygghet och kompetens och 
erbjuda helhetslösningar och kombinerade 
lösningar med sol- och geoenergi.

Fokus på tillväxt
Allt tyder på att efterfrågan av energilös-
ningar med försumbar klimatpåverkan 
och låga driftskostnader kommer att 
fortsätta öka. För 2017 och de följande 
åren står därför tillväxt i fokus inom alla 
affärsområdets segment. Ett hårt och en-
gagerat arbete väntar, och vår kompetenta 
personal står nu väl rustad för det. Vi ser 
framtiden an med tillförsikt.

Säljare Jenny Kvist vid värmepumpsinstallationen på Stallgården.

Genom affärsområde Energilösningar 
erbjuder Skånska Energi klimatsmarta, 
resurseffektiva och driftssäkra lösningar 
för värme, varmvatten och kyla. Vi utfor-
mar, installerar och servar värmepumpar, 
geoenergianläggningar och solcellspaket 
till alla typer av fastigheter.

Energilösningar AB, ägt till 60 procent 
av Skånska Energi och 40 procent av HP 
Borrningar. 

Med fokus på att minska kostnaderna 
och stärka entreprenörsandan har den nya 
affärsmodellen, som inte längre innefattar 
egen borrverksamhet, etablerats väl under 
året. Utvecklingen var klart positiv och 
ett gott fundament är lagt för framtida 
tillväxt. Samtidigt belastades affärs-
området av diverse avvecklingskostnader 
knutna till den tidigare verksamheten.

Ökad efterfrågan
Verksamheten bedrivs i fyra segment:  
Företag/Fastighet, Värmepumpar/ 
Konsument, Service och Solenergi. För 
Företag/Fastighet märktes under året en 
tydlig ökning av efterfrågan jämfört med 
2015. Tre av våra större projekt under året:
• Installation av geoenergianläggning 
till det nya forskningshotell som byggs 
vid området för MAX IV- och ESS- 
anläggningarna i Lund.
• Installation av geoenergianläggning 
till en större verkstadshall i Ekeby.
• Installation av geoenergianläggning i 
stora ridhuset för Flyinge AB.
Under 2016 tecknades också ett ram avtal 
över fem år med Flyinge AB, med uppdra-
get att skapa ett uppvärmningssystem ute-
slutande baserat på förnybara energikällor.

GEOkomfort®
Produktkonceptet GEOkomfort® lansera-
des under 2016 och är en fullservicelösning 
för geoenergi, där Skånska Energilösningar 
projekterar, bygger, driver och äger en 
geoenergianläggning på kundens fastig-
het. Kunden köper värme och kyla till ett 
avtalat pris under en förutbestämd tid och 
kan dra nytta av både ekonomiska och 
miljömässiga fördelar utan egen investering. 
En prioriterad målgrupp är bostadsrätts-
föreningar, och de två första som tecknade 
avtal för GEOkomfort® under året blev Brf 
Iföhus i Bromölla med 64 lägenheter och 
Brf Jägaren i Lund med 172 lägenheter.

Ny affärsmodell
Efter flera år av vikande resultat för 
Energilösningar inledde Skånska Energi 
hösten 2015 ett strategiskt samarbete med 
HP Borrningar i Klippan för att driva 
verksamheten i ett nytt, gemensamt bolag 
med större konkurrenskraft: Skånska 

Lyckad nystart  
och ökad efterfrågan

Ny affärsmodell, effektivare organisation och ökad efterfrågan bidrog till en positiv utveckling 
för affärsområde Energilösningar under 2016 efter några mindre goda år. Siktet är nu inställt på 
fortsatt tillväxt.

Allt tyder på att 
efterfrågan av 

energilösningar 
med försumbar 
klimatpåverkan 
och låga drifts-
kostnader ökar.

Den var i ganska dåligt skick när 
hon tog över den i höstas, den lilla 
lantgården i Steglarp utanför Vellinge, 
byggd 1870. Men Pernilla Rönndahl 
såg vilka möjligheter som fanns bakom 
lagren av sextio- och sjuttiotalsreno ver -
ingar i boningshuset och bortom de 
slitna spiltorna i häststallet. Här skulle 
hon göra verklighet av sin dröm och 
affärsidé: en gård för bröllop, fester 
och evenemang.

Fem månader senare är förvand-
lingen fullbordad. Med hjälp av 
familj, vänner och lokala hantverkare 
har Pernilla med varsam hand och 
stor beslutsamhet lett renoveringen 
och återskapat gårdens genuina själ 
och charm. 

En viktig pusselbit har varit att 
låta en energieffektiv och miljövänlig 
lösning för uppvärmningen ersätta 
den gamla oljepannan. Valet föll på 
en jordvärmeanläggning från Skånska 
Energilösningar. 

Jordvärme till bröllops-
gården på Söderslätt
På en 1800-talsgård i Steglarp utanför Vellinge skapar 
Pernilla Rönndahl med varsam hand en unik miljö för 
bröllop och fester. För uppvärmningen står en skräddar-
sydd jordvärmeanläggning från Skånska Energilösningar.

– Skånska Energis tanke att endast 
erbjuda förnybar energi tilltalar mig, 
och jag vill helst anlita företag från 
trakten. Jenny Kvist som är säljare i 
Trelleborg har jobbat fram en lösning 
för oss som känns väldigt bra, säger 
Pernilla Rönndahl.

Närmare bestämt en 17 kilowatts 
värmepump med cirka 1 000 meter 
slang nedgrävd under en gräsyta 
alldeles bakom gården. Den förser 
boningshuset, som också har övernatt-
ningsrum, och stallet, som rymmer 
den stora festlokalen, med värme 
och varmvatten. Hela festlokalen har 
golvvärme och även en luftvärmepump 
som kan reglera värmen effektivt.

Till Stallgården, som gården nu 
heter, kommer de första bröllops-
gästerna lagom till att vårsolen börjat 
värma fälten på Söderslätt – och 
kanske mer än så: Pernilla planerar 
nämligen också att låta montera 
solceller på logens stora tak.
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Styrelsen och verkställande direktören för Skånska Energi AB 
(publ) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning 
för år 2016.

Verksamhet
Koncernens huvudverksamheter är eldistribution, utveckling och 
underhåll av elnätet, elhandel, elproduktion samt försäljning och 
service av energilösningar.
Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden; Produktion, Elnät, 
Elhandel och Energilösningar.

Ägarförhållanden
Enligt Euroclear Sweden AB:s aktieägarregister hade Skånska 
Energi 1 624 aktieägare per den 31 december 2016. De största 
aktieägarnas innehav av Skånska Energi-aktier framgår på 
sidan 53.

Dotterbolag
Koncernen omfattar dotterbolagen Skånska Energi Vattenkraft 
AB (100%), Skånska Energi Rönneå Kraft AB (100%), Skånska 
Energi Nät AB (100%), Skånska Energi Marknad AB (100%), 
Skånska Energi Fastighets AB (100%), Skånska Energi Värme & 
Kyla AB (100%) och Skånska Energilösningar AB (60%).

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 att påverka koncernens resultat.  

KONCERNEN
Omsättning
Koncernens omsättning under perioden januari – december 
uppgick till 283,9 Mkr (267,7).

Resultat
Koncernens rörelseresultat under perioden januari – december 
uppgick till -30,9 Mkr (23,3) varav jämförelsestörande poster om 
-59,0 Mkr (-2,9), hänförligt till nedskrivning av vattenkraftsan-
läggningar uppgående till -56,1 Mkr samt omstruktureringskost-
nader i affärsområde Energilösningar uppgående till -2,9 Mkr. 
Jämförelsestörande poster 2015 bestod av reservering för kostna-
der för tidigare VD som uppgick till 2,1 Mkr samt omstrukture-
ringskostnader i affärsområde Energilösningar som uppgick till 
0,8 Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -31,8 Mkr 
(22,7). Resultat efter skatt uppgick till -25,0 Mkr (17,3), vilket 
motsvarar -3,02 kronor per aktie (2,09).

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick 
under perioden januari – december 2016 till 28,1 Mkr (26,2). 
Detta var till stor del hänförbart till resultatförbättringar inom 
affärsområde Elhandel och Energilösningar samt att affärsom- 
råde Elnät fortsatt levererar bra resultat. 

Affärsområde Produktion har visat svagare resultat än väntat 
vilket var hänförbart till låga vattenflöden och låga ersättnings-
nivåer. 

Affärsområde Energilösningar har under året vässat organisa-
tion och affärsmodeller och gjorde ett fint avslut på 2016. Affärs-
område Elhandel har haft fokus på tillväxt och marknadsföring 
för att skapa en plattform för långsiktig expansion.

Elproduktion och Elleveranser
Elproduktionen uppgick under perioden januari – december till 
24,7 GWh (40,2) i vattenkraftverken. Låga vattenflöden beror 
dels på små nederbördsmängder och dels på att sjöarnas vatten- 
nivåer har varit under normal nivå.

Eldistributionen uppgick under perioden januari – december 
till 331,2 GWh (321,8). 

Elförsäljningen uppgick under perioden januari – december 
till 296,6 GWh (288,8). 

Investeringar
Koncernen har under perioden januari - december investerat 
42,7 Mkr (42,4). Under samma period har anläggningstillgångar 
avyttrats om 5,4 Mkr (9,2). Investeringarna avser i huvudsak 
maskiner, andra tekniska anläggningar och inventarier i affärs-
område Elnät och Produktion.

Under året har bolagets investeringsnivå varit hög, framförallt 
i affärsområde Elnät. Investeringarna genomfördes för att bolaget 
ska stå väl rustat inför kommande nybyggnation i nätområdet 
och för att säkerställa driften. Fler investeringsprojekt kommer 
att genomföras de närmaste åren.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital uppgick under perioden januari – december till 
39,5 Mkr (36,5). Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital 
uppgick under samma period till 43,7 Mkr (38,3). Koncernens 
likvida medel var vid periodens utgång 3,3 Mkr (16,8). 

Koncernen hade vid fjärde kvartalets utgång en utnyttjad 
checkräkningskredit om 2,6 Mkr, beviljad limit uppgick till  
35,0 Mkr.

Soliditeten uppgick till 59,6% vid årets utgång att jämföras 
med 65,4% vid motsvarande tid ifjol.

MODERBOLAGET
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa 
koncerngemensamma stödfunktioner samt finansiering. Omsätt-
ningen uppgick under perioden januari – december till 14,8 Mkr 

(15,8) med ett resultat efter finansiella poster på -34,1 Mkr (17,4) 
varav jämförelsestörande poster om -45,8 Mkr hänförligt till 
nedskrivning av aktier i dotterbolag motsvarande lämnat aktie-
ägartillskott vid förlusttäckning. Investeringarna uppgick till  
1,3 Mkr (0,0). Likvida medel var vid periodens utgång 1,2 Mkr 
mot 14,7 Mkr vid årets ingång. 

Miljöpåverkan
Koncernens verksamhet är miljöcertifierad enligt miljölednings-
standarden ISO 14001 och under 2016 lyftes det nya bolaget 
Skånska Energilösningar AB in under miljöcertifikatet. Sedan 
2010 baseras all el som koncernen levererar på förnybara energi-
källor. Genom innehav av vatten- och vindkraftsanläggningar 
bedriver moderbolaget och dotterbolagen Skånska Energi  
Vattenkraft AB och Skånska Energi Rönneå Kraft AB verk-
samhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 
Miljöbalken. Koncernen innehar nödvändiga miljötillstånd. 
Under 2016 inträffade inga oavsiktliga incidenter eller utsläpp 
som påverkat eller kunnat påverka miljön negativt.

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

Framtida utveckling
Framöver kan vi vänta oss såväl förtätningar av befintliga bo-
stadsområden som nyuppförda områden inom vårt nätområde. 
Vi väntar oss fortsatt hög konkurrens inom elhandelsverksam-
heten.
   Nuvarande terminspriser indikerar låga ersättningsnivåer för 
elproduktionen vilket även under 2017 kommer att påverka 
resultatet. 

Marknaden för energilösningar, både vad gäller nyförsäljning 
och service, bedöms som god eftersom behovet av driftsäkra, 
miljövänliga och kostnadseffektiva energisystem är stort för såväl 
kommersiella som privata fastigheter.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:

- balanserade vinstmedel 353 145 761

- årets förlust -28 243 060

Kronor  324 902 701

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
- till de på avstämningsdagen    
  registrerade aktieägarna  
  utdelas 2,00 kr  16 554 240

- till ny räkning överförs 308 348 461

Kronor 324 902 701

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit 
till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att den 
föreslagna utdelningen är försvarlig med hänvisning 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. 

Flerårsöversikt
Koncernen 2016 2015 2014 2013 2012

Omsättning, Mkr 283,9 267,7 300,0 335,0 349,5
Rörelseresultat, Mkr -30,9 23,3 26,6 28,7 37,9
Resultat efter finansiella poster, Mkr -31,8 22,7 25,5 27,7 40,3
Avkastning på eget kapital, % neg 6,9 7,8 8,3 13,6
Soliditet, % 59,6 65,4 64,4 61,7 58,8
Investeringar, Mkr 42,7 42,4 25,4 19,8 133,4
Antal anställda 59 57 68 65 57

Moderbolaget 2016 2015 2014 2013 2012

Omsättning, Mkr 14,8 15,8 17,8 15,5 14,9
Rörelseresultat, Mkr -58,2 -7,0 -4,1 -6,1 -6,1
Resultat efter finansiella poster, Mkr -34,1 17,4 21,7 19,7 19,4
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av nyckelpersoner för drift och reparationsarbeten. Skånska  
Energis anläggningar underhålls enligt särskilda underhålls- 
planer för att minimera driftavbrott. Anläggningarna innefattar 
även dammkonstruktioner som besiktigas löpande för att undvika 
skador på allmän egendom samt på djur- och naturliv. Samtliga 
koncernens anläggningar är försäkrade för skada hos tredje part. 
Som en del av tillståndsprocessen för vattenkraftsproduktion 
pågår också en kontinuerlig anpassning av anläggningarna i syfte 
att minimera vandringshindren för vattenlevande arter. 

Dammbrott
För den som äger eller utövar verksamhet vid en damm finns 
flera lagar och regler att följa. En del av dessa syftar bland annat 
till att säkerställa tillfredställande dammsäkerhet och beredskap 
för dammbrott. Två lagstiftningar är grundläggande för damm-
säkerheten, miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor (LSO). 
Alla dammar omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Damm-
ägaren har i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk 
rapporteringsskyldighet till tillsynsmyndigheter och kommuner 
enligt miljöbalken samt LSO.

Vid dammbrott skadas i regel egendom i samma utsträckning 
som vid en översvämning. Skillnaden jämfört med en översväm-
ning, som i regel sker successivt 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, till-
syn och underhåll av dammarna enligt RIDAS (Kraftföretagens 
riktlinjer för dammsäkerhet) som antagits av Svensk Energi.

Variationer på elpriser och vattenflöden
Med anledning av en större andel produktion i vår koncern 
kommer det att bli svängningar i rörelseresultatet på grund av 
variationer på elpriser och vattenflöden.

Exempelvis medför en förändring av elpriset med 10 öre per 
kWh en förändring av ersättningen för elproduktionen med  
5 Mkr vid en produktion om 50 GWh.

 
Reglering av nätavgifter  
Energimarknadsinspektionen fattade i juli 2015 beslut om intäkts-
ram som gäller under tillsynsperioden 2016-2019. Merparten av 
Sveriges nätföretag, inklusive Skånska Energi, överklagade beslutet 
till förvaltningsrätten. Det var kalkylräntan som Energimarknads-
inspektionen använder som kom att prövas i domstol. I december 
2016 fattade förvaltningsrätten ett beslut om kalkylräntan som var 
i enlighet med vårt överklagande. Energimarknadsinspektionen 
har i januari 2017 överklagat domen till kammarrätten.

Elhandelsrisk 
De risker som förknippas med elhandelsverksamheten speci-
fikt är för Skånska Energis del framförallt elprisrisk, volymrisk 
och prisområdesrisk. Elpriset är en faktor som kan ha effekt på 

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 verksamhets- och mark-
nadsrelaterade risker såsom driftstörningar i elnätet, väderlek och 
tekniska risker inom produktion, elprisets utveckling, prisom-
rådesrisk, volymrisk, kreditrisk, beroende av nyckelpersoner, 
tillstånd samt förändringar i lagar och regelverk som kan påverka 
Skånska Energis marknadsförutsättningar. Ur ett investerarper-
spektiv finns därtill aktiemarknadsrelaterade risker kopplade 
till bland annat aktiekursens utveckling, framtida utdelning, 
utspädningseffekter samt likviditeten i aktien.

Skånska Energi utvecklar kontinuerligt riskhanteringen så att 
den anpassas till förändrade marknadsvillkor och förändringar 
i verksamheten. Ovan nämnda riskfaktorer är inte rangordnade 
och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Skånska Energi 
kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den 
löpande verksamheten, medan andra riskfaktorer kan ligga helt 
eller delvis utanför koncernens kontroll. Målsättningen med 
riskhanteringen är att identifiera risker och att kontrollera och 
hantera de risker som är möjliga att påverka med hjälp av riktlin-
jer, regler och policyer. 

Driftstörningar i elnätet
Skånska Energis verksamhet inom affärsområde Elnät är i hög 
grad beroende av att elnätet fungerar korrekt. Systemen är 
ledningsbundna och innehåller ett antal viktiga knutpunkter. 
Detta medför sårbarhet både för svåra väderförhållanden och för 
avsiktliga skadehandlingar. Störningar och avbrott som inte be-
ror på planerat underhåll och service kan leda till volymförluster 
och att Skånska Energi inte kan uppfylla sina leverans åtaganden 
gentemot kunder, vilket i sin tur kan medföra negativa effekter 
på resultatet och den finansiella ställningen. Den största risken 
avser luftburna ledningar, som är mer känsliga för väder och 
vind. Vidare kan nätstationer och transformatorer drabbas av 
haverier till följd av brister i komponenter 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 investerings- 
programmet 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 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 nederbörds-
mängder som innebär stora påfrestningar på anläggningarna. 

Bortsett från väderaspekterna är vattenkraftsanläggningarna 
tekniskt avancerade med elektronisk övervakning och beroende 

Risker och riskhantering
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 förbrukningen prognostiseras utifrån tidigare års 
förbrukning och motsvarande elleverans prissäkras. Volymrisken 
utgörs av att verklig förbrukning avviker mot prognostiserad 
förbrukning. Högre förbrukning än prognosiserat, t ex beroende 
på lägre temperatur än antaget i prognosen, leder till att Skånska 
Energi måste införskaffa ytterligare elenergi för att uppfylla 
leveransåtaganden gentemot kunder och denna del utsätts då 
för en prisrisk. Det går inte att säkerställa att denna ytterligare 
elleverans kan ske till priser som motsvarar kundernas avtalade 
priser, vilket innebär att om Skånska Energis inköpspris för el 
överstiger försäljningspriset till kund påverkas lönsam- 
heten negativt. Elpriset i sig påverkas av utbud och efterfrågan, 
som i sin tur beror på bland annat tillgången på vatten i de 
stora vattenkraftverken och tillgänglig produktionskapacitet 
samt konjunkturläget 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 
NordPool. Skånska Energi strävar efter att säkra inköpspriset för 
el för kundavtal i så stor utsträckning som möjligt och därmed 
ha så låg riskexponering som möjligt. 

Prisområdesrisken uppstår till följd av prisskillnader mellan 
olika geografiska områden, till exempel mellan det område där 
elleveranser sker och det referenspris som prissäkringen avräknas 
mot. I jämförelse med elprisrisken är prisområdesrisken av min-
dre vikt. Från och med den 1 november 2011 indelades Sverige 
i fyra elområden med separata referenspriser för respektive el-
område. I Skåne, där Skånska Energi har sitt nätområde och där 
elproduktionen är liten, uppstår ett underskott av el som normalt 
medför högre priser i detta område.

Kreditrisk
Kreditrisk utgörs av risken att Skånska 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 större enskilda 
kunder. Inom affärsområdet Energilösningar utförs entreprenad- 
uppdrag inom geoenergi och tillhörande tjänster, varmed 
varje enskild uppdragsgivare kan vara av väsentlig vikt. Inom 
affärsområdet Energilösningar utförs även än så länge i mindre 
omfattning, uppdrag med finansiell leasing som avtalsform 
(GEOkomfort®). Denna avtalsform sker med ekonomiskt stabila 
kunder och innebär att projektet avbetalas under längre tid. En 
separat kreditpolicy reglerar kreditprövningar, förutsättningar 
och rutiner för projekt enligt denna avtalsform. 

Kreditförlusterna har historiskt sett varit mycket små.  
Skånska Energi genomför sedvanlig kreditprövning av nya kun-

der innan avtals tecknande för att minimera risken för framtida 
kreditförluster. Reservering för befarade kundförluster görs för 
kundfordringar som är 90 dagar eller äldre. Inom entreprenad-
verksamheten (affärs område Energilösningar) sker förskotts- och 
delfakturering, vilket minskar risken för kundförluster.
 
Entreprenadrisk 
Den viktigaste operativa riskbegränsningen i en entreprenadverk-
samhet sker normalt i anbudsförfarandet. Felaktiga anbud och 
felaktiga kalkyler kan leda till stora förluster i projekten och även 
att order ej erhålls. En strukturerad riskbedömning är avgörande i 
verksamheten för att säkerställa att risker är identifierade och pris-
sätts i det anbud som lämnas och i de kalkyler som upprättas samt 
att rätt resurser finns tillgängliga för projekten. Skånska Energi 
prioriterar att lämna anbud på projekt där riskerna är identifierade 
och därmed möjliga att hantera och kalkylera. Flertalet risker, så-
som kontraktsrisker samt tekniska och produktionsmässiga risker, 
hanteras och minimeras genom samarbete med kunden och andra 
aktörer. I de fall anbud lämnas enligt konceptet GEOkomfort®, 
vilket innebär ett tidsmässigt längre och totalt sett större åtagande 
gentemot kund, sker en extra noggrann riskbedömning. Skånska 
Energi tillämpar i merparten av projekten successiv vinstavräk-
ning. Felaktig beräkning av vinstavräkning kan leda till att den 
externa redovisningen blir missvisande eller att strategiska beslut 
tas på felaktiga underlag.

En förutsättning för successiv vinstavräkning är att utfallet 
kan prognostiseras på ett tillförlitligt sätt. Avgörande för att 
begränsa risken för felaktig vinstavräkning är en väl utvecklad 
process och systemstöd för uppföljning och prognoser för varje 
enskilt projekt.

Finansiella risker
Med finansiella risker avses ränterisk, valutarisk, refinansierings-
risk, likviditetsrisk samt kredit- och motpartsrisk. Skånska Energis 
policys för hantering av finansiella risker har beslutats av Skånska 
Energi AB:s styrelse och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler 
i form av riskmandat och limiter för finansieringsverksamheten. 
Finansieringsverksamheten för koncernen är centraliserad till 
Skånska Energis koncernstab för att kunna bevaka koncernens 
sammanlagda riskpositioner och tillvarata koncerngemensamma 
intressen.   

IT-risker
Datasystem och teknisk infrastruktur är centrala för Skånska 
Energis verksamhet, framförallt avseende elleveranser, och är nära 
sammankopplade med risken för fysiska skador på elnätet (se sid 
20 under ”Driftstörningar i elnätet”). IT-risker utgörs av att stör-
ningar eller avbrott i system eller teknisk infrastruktur kan påverka 
bolagets produktion och därmed bolagets resultat. För att motver-
ka dessa risker har Skånska Energi regelbunden replikering av data, 
ett omfattande intrångsskydd samt betryggande serviceavtal. 
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Beroende av nyckelpersoner
Skånska Energi är för sin verksamhet beroende av att kunna 
attrahera och behålla personal med erforderlig erfarenhet och 
kompetens. Om nyckelpersoner skulle välja att lämna Skånska 
Energi skulle detta, åtminstone i det korta perspektivet, kunna 
medföra organisatoriska belastningar och extraordinära kostna-
der, 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 marknadsmässiga anställnings-
villkor, utvecklingsmöjligheter och en stark företagskultur.

Tillstånd 
Vissa delar av Skånska Energis verksamhet är tillståndspliktiga, 
framförallt nätverksamheten samt den egna produktionen i vatten- 
och vindkraftverk. Om erforderliga tillstånd för någon av de be-
rörda verksamheterna av någon anledning skulle dras tillbaka eller 
inte förnyas, skulle detta kunna innebära att Skånska Energi inte 
längre är behörigt att bedriva verksamheten, vilket skulle kunna 
få negativa effekter på resultatet och den finansiella ställningen. 
Skånska Energi gör löpande uppföljningar och utvärderingar 
av verksamheten för att säkerställa att villkoren för erforderliga 
tillstånd är uppfyllda.

Vattenverksamhetsutredningen och  
Energiöverenskommelsen
På regeringens uppdrag har en utredning, vattenverksamhetsut-
redningen, genomförts för att se över reglerna om vattenverksam-
het i miljöbalken (1998:808) och lagen (1998:812) med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet. Två delbetänkanden och 
ett slutbetänkande har redovisats. Syftet med de ändringar som 
utredningen skulle föreslå är att säkerställa att alla tillstånds-
pliktiga vattenverksamheter ska ha tillstånd i överensstämmelse 
med miljöbalken och EU-rätten samtidigt som en väl fungerande 
markavvattning och en fortsatt hög regler- och produktionskapa-
citet i den svenska vattenkraftsproduktionen ska eftersträvas.

I juni enades regeringen med Moderaterna, Kristdemokra-
terna och Centern om en Energiöverenskommelse som syftar till 
att Sverige ska ha ett robust elsystem med hög leveranssäkerhet, 
en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det 
skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och 
bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige. Energipolitiken 
tar sin utgångspunkt från att Sverige är tätt sammankopplat  
med sina grannländer i norra Europa och syftar till att hitta 
gemensamma lösningar i utmaningar på den gemensamma 
elmarknaden.

Med Energiöverenskommelsen blev den politiska positiva 
inställningen till vattenkraften tydlig. Den har inte slagit igenom 
hos de myndigheter som är ansvariga för vattenregleringen ännu.

Elbranschen har samlats och har en dialog med berörda 
politiker och departement om en Nationell åtgärdsplan och en 

frivillig fond för miljöåtgärder som beslutas av den nationella 
planen. Diskussionerna beräknas leda till en överenskommelse 
under hösten 2017. Fonden finansieras av branschens största 
producenter och den kommer att delfinansiera de miljöåtgärder 
som beslutas av den nationella åtgärdsplanen. Självrisken för den 
lokala verksamheten är 15% och staten ska fortsatt stötta om 
produktionsbortfallet överstiger 5%. I överenskommelsen finns 
också krav på effektivare hantering av tillståndsprocesser.

Detta är emellertid en förhandling och endast framtiden 
kommer att utvisa vad resultatet av Energiöverenskommelsen 
och Vattenverksamhetsutredningen kommer att bli och vad detta 
kommer att innebära för Skånska Energi. 

Politiska beslut och förändringar i lagar och regelverk 
Skånska Energis verksamhet och marknadsförutsättningar är 
beroende av gällande lagar och andra regler som berör energi-
branschen, nätbolag och elleverantörer. Förändringar i sådana 
bestämmelser, exempelvis i fråga om skatter, avgifter, miljölag-
stiftning och tillståndsgivning, kan påverka såväl positivt som 
negativt. 

 Likaså kan större, mer övergripande reformer avseende hur 
energimarknaden ska regleras samt politiska målsättningar för 
energisystemets sammansättning på ett avgörande sätt inverka på 
Skånska Energis marknadsförutsättningar, resultat och finan-
siella ställning. Inom EU finns fastställda mål som syftar till att 
minska beroendet av fossila energikällor och öka användandet 
av förnybara energikällor. Skånska Energi har en inriktning på 
produktion, distribution och försäljning av el och energi från 
förnybara och utsläppsfria energikällor. Därmed borde den nu-
varande politiska inriktningen på energiområdet både inom EU 
och i Sverige bidra till gynnsamma förutsättningar för Skånska 
Energis verksamhet, även på längre sikt.

bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen och 
revisionsberättelsen. Denna bolagsstämma benämns ”årsstämma”. 
Inom Skånska Energi hålls årsstämma normalt under maj/juni 
månad. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolags-
stämma 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 bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information 
om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 

Alla aktieägare i Skånska Energi har rätt att få ett ärende 
behandlat 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 närvarande på bolagsstämman, personligen 
eller representerad genom ombud. Vidare krävs att aktieägaren är 
införd i aktieboken viss tid före bolagsstämman och att anmälan 
görs till företaget i viss ordning. En aktieägare får utnyttja alla 
röster som motsvarar aktieägarens aktieinnehav och som veder-
börligen 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 besvara frågor.

Valberedning
Bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter. Valbered-
ningen föreslår lämpliga personer med ett utvecklat nätverk i 
ägarkretsen. Valberedningen ska ha 3–4 ledamöter varav en utses 
till ordförande. Valberedningens uppgift har varit att föreslå 
antalet ledamöter och suppleanter 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 styrelse ledamöterna. Valberedningen ska också 
lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Om enstaka 
ledamot i val beredningen skulle lämna denna innan dess arbete 
är slutfört väljs ersättare vid nästa årsstämma. 

Vid årsstämman 2016 utsågs för en tid av ett år Eva  
Andersson, Catrine Buregård, Marianne Leo och Anders Nilsson 
att ingå i valberedningen med Anders Nilsson som ordförande. 
Valberedningen har under 2016 haft 9 protokollförda möten. 
Samtliga ledamöter är att anse som ”oberoende” i enlighet med 
Koden.

Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter, med 
högst tre suppleanter. Styrelsen tillämpar regeln att ledamöter 
är skyldiga att ställa sin plats till förfogande det år de fyller 70 
år. Leda möterna och suppleanterna väljs på årsstämma för tiden 
intill dess årsstämma ägt rum under andra räkenskapsåret efter 

Skånska Energi strävar efter att styrningen av koncernen ska  
hålla hög standard genom tydlighet och enkelhet i lednings-
system och styrande dokument.

Bolagsstyrningen i Skånska Energi utgår från svensk lagstift-
ning, främst den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, 
regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX First North 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. Styrelsen 
har dock fattat beslut om att Skånska Energi ska tillämpa Koden.

Kodens grundläggande princip, ”följ eller förklara”, 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. 
 (Koden anger att suppleanter ej skall utses.)
 FÖRKLARING: Potentiella styrelseledamöter ges som 
 suppleanter goda möjligheter att förberedas inför ett 
 eventuellt uppdrag som ordinarie ledamot.
•  Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs normalt 
 för en mandattid om två år. (Koden anger ett år) 
 FÖRKLARING: Genom att bara hälften av de stämmo-
 valda styrelseledamöterna omprövas vid ordinarie 
 årsstämma möjliggörs kontinuitet i styrelsens arbete.

Ägarstruktur
Aktiekapitalet i Skånska Energi uppgick vid årsskiftet till  
51 732 000 kr, fördelat på 1 602 513 A-aktier med tio röster per 
aktie och 6 674 607 B-aktier med en röst per aktie. Sammanlagt 
fanns 8 277 120 aktier med ett kvotvärde om 6,25 kr per aktie. 
Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med avstämnings-
förbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear 
AB. Ingen aktieägare innehar mer än 10 procent av rösterna eller 
kapitalet. Vid årsstämman 2016 erhöll styrelsen ett bemyndigan-
de att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfäl-
len, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut 
om ökning av aktiekapitalet genom nyemission innebärande 
möjlighet för styrelsen att utge aktier i samband med företags-
förvärv eller förvärv av verksamhet. Bemyndigandet omfattar en 
rätt för styrelsen att utge sammanlagt högst 640 000 B-aktier. 
Motsvarande bemyndigande vid årsstämman 2015 uppgick till 
högst 640 000 B-aktier. Styrelsen har hittills inte utnyttjat givet 
bemyndigande.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen ska svenska aktiebolag senast inom sex 
månader från utgången av varje räkenskapsår hålla en ordinarie 

Bolagsstyrningsrapport
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valet. Om särskilda skäl föreligger 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 styrelserepresentation för de privatanställda.  
Vid årsstämman 2016 omvaldes styrelseledamöterna Göran 
Boijsen, Ann Hermansson, Anna Kristoffersson och Margaretha 
Pettersson för en tid av två år samt valdes styrelsesuppleanterna 
Kent Petersson (omval) för en tid om två år och Johan Danielsson 
(nyval) för en tid om ett år. Styrelsen består av styrelseleda-
möterna Göran Boijsen, Catrine Buregård, Ann Hermansson, 
Anna Kristoffersson, Charlie Nilsson, Hans Pettersson, Margaretha 
Pettersson, Dag Olsson samt av styrelsesuppleanterna Johan 
Danielsson och Kent Petersson. Alla de stämmovalda ledamöterna 
är att anse som ”oberoende” i enlighet med Koden. Arbetstagar-
representanterna är däremot ”beroende” på grund av sina anställ-
ningar. Styrelsens sammansättning framgår av tabellen på sidan 25.
En närmare presentation av styrelsen görs på sidorna 28–29.

Styrelsens uppdrag 
Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta 
koncernens verksamhet på ett sådant sätt att ägarnas intresse av 
långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga 
sätt. Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktie-
bolagslagen, bolagsordningen, Koden och den arbetsordning som 

styrelsen fastställt för sitt arbete. Styrelsens arbetsordning med 
instruktion för verkställande direktören och rapporteringsinstruk-
tion uppdateras och fastställs årligen. Arbetsordningen beskriver 
styrelsens och utskottens arbetssätt och baseras bland annat på 
en årscykel. Varje styrelsesammanträde har ett eller flera tema. 
Härutöver behandlar styrelsen löpande och uppkomna ärenden.

Styrelsens arbete 2016
Styrelsen genomförde sju protokollförda sammanträden under 
2016 varav ett konstituerande och ett extra sammanträde. 
Dessutom genomfördes ett strategimöte under två dagar då 
långsiktiga och principiella utvecklingsfrågor diskuterades. 
Sammanträdena har utgått från den plan som anges i styrelsens 
arbetsordning och framgår av cirkeldiagrammet nedan. 

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 upp-
drag ingår även att ha täta och löpande kontakter med bolagets 
verkställande direktör.

Styrelsen har inom sig utsett ett Revisionsutskott och ett  
Ersättningsutskott. Utskottens uppgift är att bereda ärenden för 
styrelsens beslut och de saknar således beslutsbefogenheter. 

Februari
Revisionsmöte utan bolagsledningens närvaro

Bokslut, delårsrapport Q4

Maj
Delårsrapport Q1 

Konstituerande styrelsesammanträde  
omedelbart efter årsstämman

Firmatecknare samt ledamöter i utskott

Mars
Årsredovisning

Planering av årsstämma
Avrapportering av koncernens försäkrings-

situation och koncernens miljöarbete

November
Delårsrapport Q3 
Styrelsens planeringsanvisningar
Verksamhetsplan med budget 

Styrelsens arbete 
under 2016

JAN

FEB

MAJ

JUNIJULI

DEC

MARS

APRIL

AUG

SEPT

OKT

NOV

Augusti
Delårsrapport Q2
Styrelsens arbetsordning med årsplan 2017 
Förutsättningar för verksamhetsplan och budget
Översyn policydokument
Utvärdering av styrelsens arbete

September
Strategisk diskussion  
(flerdagsevenemang) 

Oktober
Extra styrelsesammanträde

Extern utvärdering av styrelsen
Alumni har på uppdrag av styrelsen genomfört en utvärdering av 
Skånska Energis styrelse under våren/sommaren 2016. För att få 
en djupgående förståelse för styrelsens arbete har utvärderingen 
baserats på en inledande enkätundersökning som följts upp av 
Alumni med individuella intervjuer med respektive styrelseleda-
mot samt suppleant. Eftersom VD är relativt ny på sin position 
har ingen utvärdering av densamma genomförts. Ordföranden 
fick en genomgång av resultat och slutsatser från styrelseutvär-
deringen i början av juli 2016. Slutsatser och reflektioner från 
utvärderingen presenterades av Alumni den 25 augusti 2016 
för både styrelse och valberedning. Valberedningen har fått 
rapporten i sin helhet, och träffat Alumni för samtal avseende 
rapportens innehåll.

Närvaro vid respektive styrelse- och utskottsmöte
Närvaro del av sammanträde redovisas som närvaro. Supplean-
ter har närvarorätt, men ej närvaroplikt. Styrelsens närvaro vid 
styrelse- och utskottsmöte framgår av tabellen nedan.

Dotterbolagens styrelser
Koncernens helägda dotterbolag har under 2016 styrts av tjänste-
mannastyrelser, vilket i praktiken inneburit att alla viktiga beslut 
tagits i koncernstyrelsen. I november 2015 förvärvade Skånska 

Energi AB 60 procent av ett bolag som antagit namnet Skånska 
Energilösningar AB. Detta bolag styrs sedan denna tidpunkt av 
en extern styrelse eftersom Skånska Energi AB och HP Borr-
ningar i Klippan AB äger bolaget gemensamt med ägarandelarna 
60 respektive 40 procent. Koncernstyrelsen har utsett Marianne 
Sernevi som ordförande i Skånska Energilösningar AB:s styrelse 
och Charlie Nilsson som ledamot.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottets ledamöter var Dag Olsson (ordförande),  
Göran Boijsen och Hans Pettersson. Utskottet hade fyra 
protokollförda möten under 2016. Vid dessa möten deltog även 
företrädare för koncernledningen. Avstämningar gjordes med 
externa revisorer. Revisionsutskottet behandlade främst den 
finansiella rapporteringen, policyer av finansiell karaktär samt 
hanteringen av risker.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet ska bereda de ersättningsärenden som beslu-
tas av styrelsen och årsstämman. Ersättningsutskottets ledamöter 
var Ann Hermansson (ordförande), Göran Boijsen och Marga retha 
Pettersson. Utskottet genomförde två protokollförda möten 
under 2016. Vid dessa möten utvärderades bolagets ersättningar 
till ledande befattningshavare. 

Styrelsens sammansättning Närvaro

Namn Invald år
Arvode, 

kr 
Styrelse- 

möten
Strategi- 

möten
Ersättnings- 

utskottsmöten
Revisions-

utskottsmöten

Göran Boijsen, Ordförande 1993 155 050  7/7  1/1  2/2  3/4

Ann Hermansson, Vice Ordförande 2012 66 450  7/7  1/1  2/2

Catrine Buregård 1998 53 160  6/7  1/1

Anna Kristoffersson 2011 66 450  6/7  1/1

Charlie Nilsson 1993 53 160  6/7  1/1

Dag Olsson 2003 53 160  6/7  1/1  4/4

Hans Pettersson 2013 53 160  5/7  0/1  3/4

Margaretha Pettersson 2006 53 160  7/7  1/1  2/2

Kent Petersson, Suppleant 2012 22 150  7/7  0/1

Johan Danielsson, Suppleant 2016 11 075  3/4  0/1

Stefan Jeppsson, Arbetstagarrepresentant 2007

Åsa Wigren, Arbetstagarrepresentant 2013

Mats Eriksson, Suppleant Arbetstagarrepresentant 2007

Richard Nordblad, Suppleant Arbetstagarrepresentant 2011

Totalt 586 975

Grundarvode enligt beslut på årsstämman 2016. Total ersättning för 2016 inkluderande extra arbete, utskottsarbeten etc. redovisas i not 6.
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variabel lönedel. Anställda i koncernledningen får ingen extra 
ersättning då de engageras i koncernstyrelsen utan erhåller 
lön enligt avtal. 

För VD utgår endast fast lön. VD har en uppsägningstid på 
tre månader och vid uppsägning från företagets sida gäller en 
uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägningen från företa-
gets sida är VD, utöver lön under uppsägningstiden berättigad 
till ett avgångsvederlag motsvarande tolv månader. VD och kon-
cernledningens övriga förmåner ska motsvara vad som kan anses 
rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Förmånerna kan 
utgöras av pension, friskvård, förmånsbil och avgångsvederlag. 
För upplysningar om ersättningar till ledande befattningshavare 
2016 hänvisas till Not 6.

Revisor
På årsstämman 2016 omvaldes Deloitte AB till bolagets revisor 
fram till och med årsstämman 2017. Huvudansvarig revisor är 
Richard Peters. Revisionen avrapporteras till aktieägarna i form 
av revisionsberättelsen. Denna utgör en rekommendation till 
aktieägarna inför deras beslut på årsstämman om fastställande 
av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen, disposition av vinsten i moderbolaget samt ansvars-
frihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Re-
visionen sker i enlighet med aktiebolagslagen och god revisions-
sed, vilket innebär att revisionen planeras och genomförs på basis 
av kunskap om Skånska Energi-koncernens verksamhet, aktuella 
utveckling och strategier. Arbetsinsatserna omfattar bland annat 
kontroll av efterlevnad av bolagsordningen, aktiebolagslagen och 
årsredovisningslagen. 

Revisionen avrapporteras löpande under året till koncern- 
ledningen och revisionsutskottet samt till Skånska Energis 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 5.

Intern kontroll 
Skånska Energis interna kontroll syftar till att säkerställa korrekt och 
tillförlitlig finansiell rapportering och redovisning i enlighet med 
tillämpliga lagar och förordningar, redovisningsstandarder samt 
övriga krav på listade bolag. Den interna kontrollen omfattar fem 
huvudområden: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktivi teter, 
uppföljning/förbättring samt information och kommunikation.

Kontrollmiljö
Skånska Energis kontrollmiljö bestämmer de individuella och 
kollektiva förhållningssätten inom koncernen. Den definieras 
genom policyer, rutiner och manualer. Skånska Energis styrelse 
har det övergripande ansvaret för att tillse att system finns för 
intern kontroll. Ansvaret för att upprätthålla en kontrollmiljö är 
delegerat till VD. 

Koncernledning
Koncernledningen 2016 bestod av VD Marianne Sernevi från 
och med 25 januari, Anders Unger tf VD till och med 24 janu-
ari, Camilla Holmberg, Mats Sjöström till och med den 15 maj, 
Stefan Wessmén från och med den 16 maj och Krister Ström. 
Stefan Wessmén tillträdde som chef för affärsområde Elnät den 
16 maj och ersatte då Mats Sjöström som gick i pension.  

Koncernledningen sammanträder månadsvis och avhandlar 
då koncernens finansiella utveckling, gemensamma utveck lings-
projekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning samt andra strate-
giska frågor. Skånska Energis affärsområden arbetar självständigt 
och har till uppgift att nå de av koncernen uppsatta strategiska 
och operativa målen. Koncernens övriga funktioner ansvarar för 
övergripande aktiviteter som ekonomisk rapportering, kommu-
nikation och intern kontroll. Utöver koncernledning, affärs-
områden och koncernfunktioner finns ett antal arbetsgrupper 
som koordinerar gemensamma viktiga områden som miljö och 
arbetsmiljö.

Ersättningar
STYRELSE OCH VALBEREDNING
Enligt årsstämmans beslut 2016 uppgår arvodet till var och 
en av de stämmovalda styrelseledamöterna till 53 160 kr. Till 
ordföranden utgår 155 050 kr och till vice ordförande 79 740 kr. 
Till styrelsesuppleant utgår 22 150 kr. Därtill kan efter beslut av 
styrelsens ordförande särskild ersättning utgå för omfattande  
extra arbetsuppgifter. Arbetstagarrepresentanter erhåller lön 
enligt avtal. Ledamöter i revisionsutskottet, ersättningsutskottet 
och valberedningen erhåller arvode baserat på principen om sär-
skild ersättning. För upplysning om ersättningar till ledamöterna 
2016 hänvisas till Not 6.

Enligt stämmobeslut i Skånska Energilösningar AB ska leda-
mot som ej är anställd i Skånska Energi AB eller HP Borrningar 
AB erhålla ett arvode om ett halvt prisbasbelopp. 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig 
och konkurrenskraftig kompensation som förmår attrahera och 
behålla kvalificerade medarbetare till Skånska Energis koncern-
ledning. Koncernledningens ersättning, exkluderat VD, omfattar 
fast lön och årlig variabel lön. Delarna avses skapa ett välbalans-
erat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens 
ansvar och koncernens resultatutveckling. Den fasta lönen, som 
är individuell och differentierad utifrån individens ansvar, fast-
ställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. För 
erhållande av årlig variabel lön förutsätts uppfyllelse av årligen 
fastställda mål. 

Målen är relaterade till företagets resultat och är mätbara. 
Den årliga variabla lönedelen kan uppgå till maximalt 25 000 
kr per anställd och omfattar all personal. För verksamhetsåret 
2016 uppnåddes inte kriterierna för utbetalning av någon 

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott som bistår styrelsen med 
bland annat utvärdering av manualer, policyer samt väsentliga 
redovisningsprinciper som koncernen tillämpar. Ansvar och befog-
enheter definieras i instruktioner för attesträtt, manualer,  
policyer och rutiner. Dessa interna riktlinjer utgör tillsammans med 
lagar och andra externa regelverk den så kallade kontrollmiljön.

Riskbedömning
I riskbedömningen ingår att identifiera risker som kan uppstå 
om de grundläggande kraven på den finansiella 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, instruktioner och uppfölj-
ningsrutiner. 

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter begränsar identifierade risker och säkerställer 
korrekt och tillförlitlig processeffektivitet. Kontrollaktiviteterna 
syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikel-
ser. Resultaten utvärderas i uppföljnings- och förbättringsfasen 
och prövas tills processen säkerställts.

 
Uppföljning och förbättring
Uppföljning av kontrollaktiviteter utförs kontinuerligt för att 
säkerställa att risker har beaktats och behandlats på ett tillfreds-
ställande sätt. De kontrollresultat som inte anses tillfredställ-
ande måste åtgärdas, vilket betyder att den berörda processen 
genomlyses och bearbetas för att åter implementeras och följas 
upp. Styrelsen avhandlar koncernens samtliga kvartalsrapporter, 
bokslutskommuniké samt årsredovisning innan dessa publiceras. 
Styrelsen erhåller kontinuerligt rapporter avseende koncernens 
ställning och resultatutveckling och vid varje styrelsesamman-
träde behandlas koncernens ekonomiska situation. Revisions-
utskottet följer upp den ekonomiska redovisningen och får 
rapportering från bolagets revisor med iakttagelser och rekom-
mendationer. Styrelsen har mot bakgrund av verksamhetens 
omfattning och befintliga kontrollaktiviteter fattat beslut om att 
det inte föreligger något behov av att införa en särskild gransk-
ningsfunktion (internrevisionsfunktion).

Information och kommunikation
Information och kommunikation om risker, kontroller och kon-
trollresultat i Skånska Energi-koncernen bidrar till att säkerställa 
att riktiga affärsbeslut fattas. Koncernledningen ska träffas minst 
en gång i månaden för att uppdatera sig i aktuella frågor och den 
ekonomiska utvecklingen. 

Styrelsen har fastställt en kommunikationspolicy för Investor 
Relations 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 information ska kommuniceras 
mellan ledning och övriga medarbetare.



Styrelse

GÖRAN BOIJSEN 
Född 1951. Ordförande sedan 2011. 
Ledamot sedan 1993. Suppleant  
1978–1993. Göran har varit anställd 
inom Försvarsmakten 1973–2006, 
varav 20 år i ledande befattning, 
bland annat under fem år som chef 
för Karlskrona Kust artillerirege-
mente, fyra år som Marinattaché i 
USA och två år som chef för Södra 
Militärdistriktet. Sedan 2006 är 
Göran verksam som egen företagare.
UTBILDNING: Högre militär chefs - 
 utbildning i Sverige samt i USA.  
Styrelseakademins Högre 
Styrelse utbildning.
AKTIEINNEHAV: 44 647 A-aktier 
och 172 584 B-aktier (eget och 
genom närstående).

ANNA KRISTOFFERSSON
Född 1964. Ledamot sedan 2011.
Suppleant 2009–2011. Anna är 
verksam som egen företagare dels 
som konsult dels inom familjens 
lantbruksföretag. Hon har tidigare 
bland annat varit verksam som 
marknads- och försäljningschef 
för Östeuropa regionen inom  
Lyckeby Stärkelsen.
UTBILDNING: Civilingenjör samt 
MBA.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseleda-
mot i Stiftelsen Lantbruksforsk-
ning.
AKTIEINNEHAV: 106 A-aktier och 
26 B-aktier.

DAG OLSSON
Född 1963. Ledamot sedan 2003. 
Suppleant 1995–2003. Dag är verk-
sam som kontorschef på Handels- 
banken. Han har lång erfarenhet 
från finansbranschen, bland annat 
som kontorschef, kreditrisk-
controller, aktiemäklare och 
före tagsrådgivare inom i huvudsak 
Handelsbanken.
UTBILDNING: Civilekonom och 
reservofficer.
AKTIEINNEHAV: 166 A-aktier och  
1 774 B-aktier.

MATS ERIKSSON
Född 1956. Arbetstagarrepresen-
tant. Suppleant sedan 2007.
AKTIEINNEHAV: 25 A-aktier och 
300 B-aktier.

JOHAN DANIELSSON
Född 1977. Suppleant sedan 2016.
Johan är verksam som VD för 
SwCG Swedish Consulting Group 
AB. Han har tidigare varit verksam 
inom telekom, läkemedels- och 
konsultbranschen med inköp, 
customer service och organisa-
tionsutveckling.  
UTBILDNING: Master of European 
Affairs, Business Administration 
och Business Law samt Bachelor of 
honours - Business Management
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseord-
förande i ProSpear IT. Styrelse-
ledamot i DeviaQ AB samt supp-
leant i kommunfullmäktige och 
socialnämnden i Lomma kommun.
AKTIEINNEHAV: 66 A-aktier och 
266 B-aktier.

CHARLIE NILSSON
Född 1955. Ledamot sedan 1993. 
Charlie är verksam som driftschef 
inom Svedala Exploaterings AB 
(SVEDAB) samt bedriver verksam-
het i eget aktiebolag. Han har lång 
erfarenhet inom fastighets- och 
energibranschen, bland annat som 
egen företagare och driftsansvarig 
inom kommunal fastighetsförvalt-
ning. Styrelseledamot i Skånska 
Energilösningar AB.
UTBILDNING: Teknisk utbildning 
och reserv officer. 
AKTIEINNEHAV: 5 812 A-aktier och 
23 862 B-aktier (eget och genom 
bolag).

STEFAN JEPPSSON
Född 1964.
Arbetstagarrepresentant. 
Ledamot sedan 2007.
Suppleant sedan 2001.
AKTIEINNEHAV: 37 A-aktier och 
149 B-aktier.

Suppleanter

ÅSA WIGREN
Född 1971.
Arbetstagarrepresentant.
Ledamot sedan 2013.
AKTIEINNEHAV: 0

ANN HERMANSSON
Född 1956. Vice ordförande sedan 
2016.Ledamot sedan 2012. Supp-
leant 2010–2012. Ann är verksam 
som personalchef i Sparbanken 
Syd. Hon har tidigare varit verk-
sam som jurist inom LRF-familjen 
samt som konsult inom HR-om-
rådet.
UTBILDNING: Jur. kand.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelse-
ledamot i Hushållningssällskapet 
Skåne.
AKTIEINNEHAV: 2 880 A-aktier och 
11 520 B-aktier.

CATRINE BUREGÅRD
Född 1958. Ledamot sedan 1998. 
Catrine har bland annat varit 
verksam inom SEB och är sedan 
cirka 30 år egen företagare inom 
elbranschen. 
UTBILDNING: Civilekonom. 
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelse-
ledamot och VD i Dalby Elektriska 
Installationsbyrå Bengt Buregård 
AB. 
AKTIEINNEHAV: 12 033 A-aktier 
och 48 133 B-aktier (eget och 
genom närstående).

KENT PETERSSON 
Född 1955. Suppleant sedan 2012. 
Kent ansvarar för plåtavdelningen 
på Malmö Plåt & Byggservice AB 
och har tidigare varit anställd i 
BPA Plåt. Han har tidigare varit 
delägare i Malmö Plåt & Bygg-
service AB och i VVS Varuhuset. 
Han är ägare till Kent Peterssons 
Fastigheter AB.
UTBILDNING: Yrkesskola Bygg-
nadsplåtslagare.
ÖVRIGA UPPDRAG: Vice ordföran-
de Genarps Byalag, Ordförande 
valberedningen Plåt slagarnas 
Riksförbund.
AKTIEINNEHAV: 18 422 A-aktier 
och 73 688 B-aktier (eget och 
genom närstående).

RICHARD NORDBLAD
Född 1967. Arbetstagarrepresen-
tant. Suppleant sedan 2011. 
AKTIEINNEHAV: 0MARGARETHA PETTERSSON 

Född 1958. Ledamot sedan 2006. 
Suppleant 2003–2006. Margaretha 
är verksam som VD för Humanus 
Utbildning Syd AB. Hon har en 
bakgrund inom utbildningsväsen-
det och har tidigare bland annat 
varit verksam som regionchef 
för Didaktus samt som folkhög-
skolerektor.
ÖVRIGA UPPDRAG: Ledamot av 
styrelsen för Strömsholm AB och 
Flyinge AB.
UTBILDNING: Folkhögskollärar-
linjen samt rektorsutbildning.
AKTIEINNEHAV: 125 A-aktier och 
500 B-aktier.

HANS PETTERSSON
Född 1951. Ledamot sedan 2013. 
Suppleant 2011–2013. Hans har lång 
erfarenhet från ledande befattning ar 
inom industrin, bland annat som VD 
för Modo Paper och vice VD för 
AssiDomän Kraftproducts, VD för 
MacGregor AB samt som VD för  
Superfos A/S.
UTBILDNING: Civiljägmästare och 
reserv officer.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseord-
förande i DGI i Nederländerna,  
styrelsemedlem i  SanSac AB, SMP 
Parts AB i Nederländerna. Partner  
i Ågården Advisory.
AKTIEINNEHAV: 2 875 A-aktier och  
11 500 B-aktier.
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Koncernledning

MARIANNE SERNEVI
VD. Född 1967. Anställd sedan 2016. Marianne 
har lång erfarenhet inom försäljning, affärs-
utveckling och ledarskap  och har tidigare 
innehaft befattningar som VD och Marketing 
and Sales Director inom elektronikbranschen. 
UTBILDNING: Civilingenjör, elektroteknik. 
AKTIEINNEHAV: 1 000 B-aktier.

STEFAN WESSMÉN
Affärsområdeschef Elnät. Född 1963.  
Anställd sedan 2016. Stefan har lång  
teknisk erfarenhet från elnätsbranschen, 
både som projektör och nätchef.
UTBILDNING: Ingenjör.
AKTIEINNEHAV: 0

CAMILLA HOLMBERG
Kommunikationschef. Född 1969. Anställd
sedan 2011. Camilla har lång erfarenhet av 
kommunikationsfrågor och marknadsföring 
från flera olika branscher.
UTBILDNING: Fil. kand. i Media och
kommunikation.
AKTIEINNEHAV: 0

ANDERS UNGER
CFO, VD Skånska Energilösningar AB.
Född 1965. Anställd sedan 2014. Anders har 
lång erfarenhet från kvalificerad ekonomi- 
styrning från befattningar som administrativ 
chef och ekonomichef. 
UTBILDNING: Civilekonom.  
AKTIEINNEHAV: 1 000 B-aktier.
 

KRISTER STRÖM
Affärsområdeschef Produktion. Född 1953.  
Anställd sedan 2013. Krister har mångårig  
erfarenhet av drift och underhåll inom  
vattenkraft.
UTBILDNING: Elkraftingenjör. 
AKTIEINNEHAV: 0
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(Kkr) Not
Koncernen

2016
Koncernen

2015
Moderbolaget

2016
Moderbolaget

2015

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 3 280 076 262 811 141 94
Aktiverat arbete för egen räkning 2 303 2 057 - -
Övriga rörelseintäkter 4 1 490 2 784 14 696 15 687

283 869 267 652 14 837 15 781

Rörelsekostnader 
Råvaror och förnödenheter -31 711 -18 545 - -
Energiinköp -128 401 -128 694 - -
Övriga externa kostnader 5 -37 104 -34 628 -13 001 -10 626
Personalkostnader 6 -40 325 -41 476 -13 996 -11 914
Av- och nedskr. av immateriella och materiella anl.tillg. 7 -77 181 -21 026 -46 009 -193

-314 722 -244 369 -73 006 -22 733

Rörelseresultat -30 853 23 283 -58 169 -6 952

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 122 158 24 680 24 723
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -1 053 -786 -593 -347

-931 -628 24 087 24 376

Resultat efter finansiella poster -31 784 22 655 -34 082 17 424

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag  - - 10 890 6 000

Resultat före skatt -31 784 22 655 -23 192 23 424

Skatt på årets resultat 9 6 805 -5 352 -5 051 -5 257

Årets resultat -24 979 17 303 -28 243 18 167

Årets resultat hänförligt till: 
Moderbolagets ägare -24 997 17 292
Minoriteten 18 11

Resultaträkning
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(Kkr) Not
Koncernen

2016-12-31
Koncernen

2015-12-31
Moderbolaget

2016-12-31
Moderbolaget

2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter 7 2 280 - - -
Goodwill 7 1 153 1 445 - -

3 433 1 445 - -

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 44 222 82 360 2 184 2 311
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 205 318 214 300 - -
Inventarier 7 8 885 8 583 619 135
Pågående nyanläggningar och förskott 7 8 996 5 103 689 -

267 421 310 346 3 492 2 446

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 10 - - 132 587 132 587
Fordringar hos koncernföretag 11 - - 250 535 296 260
Andra långfristiga fordringar 12 1 927 363 - -

1 927 363 383 122 428 847

Summa anläggningstillgångar 272 781 312 154 386 614 431 293

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter 3 029 2 826 - -
Elcertifikat 13 12 330 10 308 - -

15 359 13 134 - -
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 15 732 12 889 9 673 8 363
Fordringar hos koncernföretag - - 56 962 17 696
Skattefordringar - - 1 613 1 139
Upparbetade, ej fakturerade intäkter 14 3 705 2 631 - -
Övriga fordringar 2 040 2 222 5 2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 22 335 21 804 993 820

43 812 39 546 69 246 28 020

Kassa och bank 3 319 16 752 1 231 14 709

Summa omsättningstillgångar 62 490 69 432 70 477 42 729

SUMMA TILLGÅNGAR 335 271 381 586 457 091 474 022

Balansräkning

(Kkr) Not
Koncernen

2016-12-31
Koncernen

2015-12-31
Moderbolaget

2016-12-31
Moderbolaget

2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital 16 51 732 51 732 51 732 51 732
Annat eget kapital inklusive årets resultat 147 239 197 019 - -

Balanserade vinstmedel - - 353 146 359 761
Årets resultat - - -28 243 18 167
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 198 971 248 751 376 635 429 660
Eget kapital hänförligt till minoriteten 823 805 - -

199 794 249 556 376 635 429 660

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan - - 341 341
Periodiseringsfonder - - 12 500 12 500

- - 12 841 12 841

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 9 28 493 43 831 - -

28 493 43 831 - -

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 21 200 17 525 4 800 -

21 200 17 525 4 800 -

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 4 291 1 500 200 -
Leverantörsskulder 31 110 24 427 1 354 1 592
Skulder till koncernföretag - - 55 792 23 735
Skatteskulder 7 433 5 777 - -
Övriga skulder 9 592 8 870 2 749 2 756
Fakturerade, ej upparbetade intäkter 14 22 434 - -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 33 336 29 666 2 720 3 438

85 784 70 674 62 815 31 521

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 335 271 381 586 457 091 474 022

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser framgår av Not 19.

Balansräkning forts.



 

(Kkr) Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

Koncernen Not 16 Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Annat eget 

kapital Summa
Minoritets-

intresse

Totalt
eget  

kapital

Ingående eget kapital 2015 51 732 - 198 744 250 476 - 250 476
Återföring, preskiberad utdelning - - 19 19 - 19
Lämnad utdelning - - -19 037 -19 037 - -19 037
Förvärv verksamhet - - - - 794 794
Årets resultat - - 17 292 17 292 11 17 303
Utgående eget kapital 2015 51 732 - 197 018 248 750 805 249 555
Ingående eget kapital 2016 51 732 - 197 018 248 750 805 249 555
Återföring, preskriberad utdelning - - 49 49 - 49
Lämnad utdelning - - -24 831 -24 831 - -24 831
Årets resultat - - -24 997 -24 997 18 -24 979
Utgående eget kapital 2016 51 732 - 147 239 198 971 823 199 794

(Kkr) Bundet 
eget  

kapital
Fritt eget  

kapital
Totalt eget  

kapital

Moderbolaget Not 16 Aktiekapital
Balanserade

vinstmedel Summa
Ingående eget kapital 2015 51 732 378 779 430 511
Återföring, preskriberad utdelning - 19 19
Lämnad utdelning - -19 037 -19 037
Årets resultat - 18 167 18 167
Utgående eget kapital 2015 51 732 377 928 429 660
Ingående eget kapital 2016 51 732 377 928 429 660
Återföring, preskriberad utdelning - 49 49
Lämnad utdelning - -24 831 -24 831
Årets resultat - -28 243 -28 243
Utgående eget kapital 2016 51 732 324 903 376 635
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Kassaflödesanalys

(Kkr)
Koncernen

2016
Koncernen

2015
Moderbolaget

2016
Moderbolaget

2015

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -30 853 23 283 -58 169 -6 952
Avskrivningar och nedskrivningar 77 181 21 026 46 009 193
Realisationsresultat immateriella och materiella  
anläggningstillgångar

987 -485 - -

Erhållen ränta 122 158 24 680 24 723
Erlagd ränta -1 053 -786 -593 -347
Betald inkomstskatt -6 877 -6 699 -5 526 -6 386
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring 
av rörelsekapital

39 507 36 497 6 401 11 231

Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel)
Ökning (-) / minskning (+) av varulager -2 225 -114 - -
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -4 266 8 432 -29 861 1 038
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 10 663 -6 487 31 093 9 075
Summa förändring av rörelsekapital  
(exkl. likvida medel)

4 172 1 831 1 232 10 113

Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 679 38 328 7 633 21 344

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -42 666 -32 760 -1 254 -37
Förvärv av verksamheter - -9 630 - -
Förvärv av dotterbolag - - - -5 612
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5 434 9 244 - -
Lämnade kapitaltillskott - - -45 800 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 232 -33 146 -47 054 -5 649

Kassaflöde efter investeringar 6 447 5 182 -39 421 15 695

Finansieringsverksamheten
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar -1 564 -203 45 725 -3 652
Upptagna lån 7 591 - 5 000 -
Amortering av skuld -1 125 -1 500 - -
Utdelning till aktieägare -24 831 -19 037 -24 831 -19 037
Återbetalning preskriberad utdelning 49 19 49 19
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19 880 -20 721 25 943 -22 670

Förändring av likvida medel -13 433 -15 539 -13 478 -6 975

Likvida medel vid årets början 16 752 32 291 14 709 -21 684

Likvida medel vid årets slut 3 319 16 752 1 231 14 709

Rapport över förändringar  
i eget kapital
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■  Not 1 – Allmän information   
Skånska Energi AB med organisationsnummer 556013-6391 
är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Södra Sandby. 
Skånska Energis B-aktie handlas sedan den 8 december 2011  
på NASDAQ OMX First North. 

Styrelsen har den 30 mars 2017 godkänt denna koncern- och 
moderbolagsredovisning vilken kommer att läggas fram för anta-
gande vid årsstämman den 19 maj 2017.    
       
■  Not 2 – Redovisningsprinciper och värderings- 
       principer
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bok-
föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (”K3”).    
      
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Skånska 
Energi AB och de företag över vilka moderföretaget direkt eller 
indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestäm-
mande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat företags 
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekono-
miska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande 
inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav av finansiella 
instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan 
dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade 
eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om företaget 
genom agent har möjlighet att styra verksamheten. Bestäm-
mande inflytande föreligger i normalfallet då moderföretaget 
direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 
procent av rösterna.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernre-
dovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med 
den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande 
inflytande över dotterföretaget. 

Dotterföretaget redovisas enligt förvärvsmetoden innebäran-
de att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion 
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar 
och övertar dess skulder.

Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet 
fastställs anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen samt det 
verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, övertagna 
skulder och ansvarsförbindelser. Uppskjuten skatt beaktas vid 
skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på alla poster 
utom goodwill. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotter-
företagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, 
övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill eller, 
om beloppet är negativt, negativ goodwill. Värdet av minoritetens 
andel läggs till anskaffningsvärdet. Minoritetsintressen värderas 
med utgångspunkt från anskaffningsvärdet för aktierna.

Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom 
eget kapital.

Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med 
koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transak-
tioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster 
hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid 
upprättandet av koncernredovisningen.

Goodwill
Goodwill utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet och 
koncernens andel av det verkliga värdet på ett förvärvat dotter-
företags identifierbara tillgångar och skulder på förvärvsdagen. 
Vid förvärvstidpunkten redovisas goodwill till anskaffnings-
värde och efter det första redovisningstillfället värderas den till 
anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Goodwill skrivs av över den förväntade nyttjan-
deperioden vilken uppgår till 5 år.   

Per varje balansdag gör företaget en bedömning om det finns 
någon indikation på att värdet av goodwill är lägre än det redo-
visade värdet. Finns det en sådan indikation beräknar företaget 
återvinningsvärdet för goodwill och upprättar en nedskrivnings-
prövning.

Vid prövning av nedskrivningsbehov fördelas goodwill på de 
kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av förvärvet. 
Om återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet fastställs 
till ett lägre värde än det redovisade värdet, fördelas nedskriv-
ningsbeloppet, först minskas det redovisade värdet för goodwill 
som hänförts till den kassagenererande enheten och sedan mins-
kas det redovisade värdet på övriga tillgångar i proportion till det 
redovisade värdet för varje tillgång i enheten.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som 
erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, 
rabatter, returer och liknande avdrag.

Koncernens intäkter består i huvudsak av intäkter från elför- 
säljning, eldistribution, elproduktion och försäljning av energi- 
lösningar.       
  
Elförsäljning och eldistribution
Intäkter från elförsäljning och eldistribution redovisas när 
leverans skett och äganderätten har överförts till kunden, varmed 
samtliga villkor nedan är uppfyllda: 

•  Företaget har överfört de väsentliga risker och fördelar som är 
förknippade med ägandet,

•  företaget inte längre har något sådant engagemang i den 
löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande 
och utövar heller inte någon reell kontroll över det som sålts, 

•  inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
•  det ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktio-

nen sannolikt kommer att tillfalla företaget, och
•  de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma  

till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avgiftsbestämda planer     
För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda avgifter 
till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse 
att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för 
kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sam-
manfaller med tidpunkten för när premier erläggs.  

Inkomstskatter 
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskju-
ten skatt. 

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för 
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skatte-
pliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter 
och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra 
perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de 
skattesatser som gäller per balansdagen.    
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan 
det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiel-
la rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid 
beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder 
redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, 
och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla av-
dragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt 
att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. 
Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om 
den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill. 

Försäljning av varor och tjänster samt anslutningsavgifter  
Intäkter från försäljning av varor och tjänster samt anslutnings-
avgifter till fast pris redovisas med tillämpning av s.k. succesiv 
vinstavräkning. Det innebär att intäkter och kostnader redovisas 
i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansda-
gen. Färdigställandegraden fastställs genom en beräkning av 
förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete 
på balansdagen och beräknade totala uppdragsutgifter. En 
befarad förlust på ett tjänsteuppdrag redovisas omedelbart som 
en kostnad. När utfallet av ett tjänsteuppdrag inte kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt sker intäktsredovisning endast med belopp 
som motsvarar uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kom-
mer att ersättas av beställaren. Uppdragsutgifter redovisas som 
kostnader i den period då de uppkommer. 

Leasingavtal      
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomis-
ka risker och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång 
i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. 
Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. 
Klassificering av leasingavtal görs vid leasingavtalets ingående. 

Koncernen har inte några väsentliga leasingavtal som leasetaga-
re och samtliga klassificeras som operationell leasing. 

Leasingavtal finns avseende bilar och kontorsmaskiner. Beaktat 
att beloppen för dessa är oväsentliga redovisas inte några ytterliga-
re upplysningar avseende minimileasingavgifter i separat not.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs 
linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt 
sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal 
där koncernen är leasegivare redovisas som fordran i balansräk-
ningen. Fordran redovisas vid första redovisningstillfället till det 
lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimilease- 
avgifterna. Minimileaseavgifter fördelas mellan leasingkostnad 
och amortering på den utestående fordran. Räntekostnaden 
fördelas över leasingperioden så att varje räkenskapsår belastas 
med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under 
respektive räkenskapsår redovisade fordran. Variabla avgifter 
kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer. Betal-
ningar av minimileaseavgifter redovisas som ränta och amorte-
ring av fordran.

      
Ersättningar till anställda    
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semes-
ter, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt 
med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar 
efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda 
eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har endast 
avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristi-
ga ersättningar till anställda.     
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Materiella anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvär-
de efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i 
skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering 
och bortforsling av tillgången och återställande av plats där den 
finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller 
redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framti-
da ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer 
att tillfalla koncernen och att anskaffningsvärdet för densamma 
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för 
reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas 
i resultaträkningen i den period då de uppkommer.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggnings-
tillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas 
tillgången upp på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnads-
förs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med 
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt 
över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats 
upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat 
över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiel-
la anläggningstillgången kan tas i bruk.

Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:
Byggnader 25–50 år
Markanläggningar 20 år
Maskiner och andra 
tekniska anläggningar:
- Nätanläggningar 20–40 år
- Mätvärdesinsamlingssystem 10–15 år
- Vattenkraftsanläggningar 10–40 år
- Vindkraftsanläggningar 10 år
- Borriggar 10 år
Inventarier 5 år

  
Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs 
mark inte av. 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprö-
vas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har 
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående 
balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, 
omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa 
ändringar redovisas framåtriktat.

Nedskrivningar av immateriella och materiella  
anläggningstillgångar 
Koncernen analyserar kontinuerligt de redovisade värdena för 

materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 
för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa 
tillgångar har minskat eller ökat i värde. Om så är fallet, 
beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fast-
ställa värdet av en eventuell nedskrivning eller uppskrivning. 
Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet 
och nyttjandevärdet i verksamheten. När det inte är möjligt 
att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång beräknar 
koncernen återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet 
till vilken tillgången tillhör. Under tredje kvartalet sker en för-
djupad analys av anläggningstillgångarnas och de immateriella 
tillgångarnas värdering.

Finansiella instrument 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräk-
ningen när koncernen blir part till instrumentets avtalsenliga 
villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkning-
en när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången 
upphör, regleras eller när koncernen förlorar kontrollen över den. 
En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på 
annat sätt upphör.

Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Långfrist-
iga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första 
redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.

Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas 
omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, dvs. det  
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på  
balansdagen. Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas 
efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffnings-
värde. 

Upplupet anskaffningsvärde 
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket 
tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för amor-
teringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt 
effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/
betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen 
samt med avdrag för nedskrivningar.

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samt-
liga framtida förväntade kassaflöden över den förväntade löp- 
tiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella 
tillgången eller den finansiella skulden. 

För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till 
upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av 
verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet 
av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassa-
flödena tillgången förväntas ge.

Varulager 
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet 
beräknas genom tillämpning av först-in-först-ut-metoden (FIFU). 
Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter avdrag för be-
räknade kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstrans-
aktionen. 

Likvida medel 
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodoha-
vanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra kortfristi-
ga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och 
är föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att 
klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre 
månader från tidpunkten för förvärvet.  

Elcertifikat
Innehavet av elcertifikat anses utgöra en immateriell om-
sättningstillgång och redovisas under rubriken ”Varulager” i 
balansräkningen. Anskaffning av elcertifikat sker antingen genom 
köp, vilka värderas till anskaffningsvärde, eller tilldelas genom 
koncernens egen produktion. Koncernens tilldelade elcertifikat 
hänförlig till egen produktion värderas till marknadsvärde på 
transaktionsdagen. 

Skuld för reglering av elcertifikat värderas, i den mån den täcks 
av innehavda elcertifikat, till motsvarande värde som innehavda 
elcertifikat, och därutöver till skuldens marknadsvärde. Skulden 
för reglering av elcertifikat redovisas i balansräkningen under 
rubriken ”Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.”

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse 
(legal eller informell) som en följd av en inträffad händelse, det 
är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras.  
 
Förlustkontrakt 
En avsättning för förlustkontrakt redovisas då de oundvikliga 
utgifterna för att uppfylla kontraktet överstiger de förväntade 
ekonomiska fördelarna.

Ansvarsförbindelser     
En ansvarsförbindelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffa-
de händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av 
att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger 
inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller en befintlig 
förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redo-
visas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att 
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förplik-
telsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräck-

lig tillförlitlighet. Ansvarsförbindelser redovisas inom linjen i 
balansräkningen.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar  av företa-
gets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen 
har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och 
utbetalningar. 

Redovisningsprinciper för moderföretaget  
Dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdel-
ning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att få 
utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 
     
Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdis-
position i resultaträkningen. 

Skatter 
I moderföretaget redovisas obeskattade reserver inklusive upp-
skjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obe-
skattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Viktiga uppskattningar och bedömningar
Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisnings
principer 
De viktigaste bedömningarna och uppskattningarna som 
företagsledningen har gjort vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper och som har den mest betydande effekten 
på de redovisade beloppen i de finansiella rapporterna avser nytt-
jandeperioder och återstående nyttjandeperioder samt prövning 
av nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar.

Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkning-
en avseende materiella anläggningstillgångar. Dessa testas för 
nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som 
beskrivs under Nedskrivningar av immateriella och materiella 
tillgångar. Återvinningsvärdet för kassagenererande enheter har 
fastställts genom beräkning av nyttjandevärdet eller verkligt 
värde minus försäljningskostnader. För dessa beräkningar måste 
vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och 
andra adekvata antaganden såsom till exempel elpriser och nivån 
på avkastningskravet. 
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■  Not 3 – Nettoomsättning exkl. punktskatter

 
Nettoomsättning per verksamhetsgren

    Koncernen
2016

 Koncernen
2015

Moderbolaget  
2016

Moderbolaget  
2015

Produktion 6 644 11 129 141 94
Elnät 118 923 122 071 - -
Elhandel 116 118 110 289 - -
Energilösningar 46 849 26 983 - -
Övrigt 450 - - -
Eliminering av intern försäljning -8 908 -7 661 - -
Nettoomsättning exkl. punktskatter 280 076 262 811 141 94
Punktskatter 65 100 65 827 - -
Nettoomsättning 345 176 328 638 141 94

■  Not 5 – Arvode och kostnadsersättningar till revisorerna

    Koncernen
2016

 Koncernen
2015

Moderbolaget  
2016

Moderbolaget  
2015

Deloitte AB:
Revisionsuppdrag 472 394 138 147
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 40 40 40 40
Övriga tjänster 111 59 101 50
Totala ersättningar till revisorer 623 493 279 237

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

■  Not 4 – Övriga rörelseintäkter 

Övriga rörelseintäkter i moderbolaget omfattar till största delen intäkter av administrativa tjänster och hyresintäkter från dotterbolagen.
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■  Not 6 – Personal

Medeltalet anställda   Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderbolaget 2016 Moderbolaget 2015

Kvinnor 18 14 12 9
Män 41 43 3 4
Totalt 59 57 15 13
 
Medeltalet anställda avser endast personal i Sverige.

Könsfördelning i styrelsen och koncernledningen
I styrelsen per den 31 december 2016 var fördelningen 50% kvinnor (50) och 50% män (50).
I  koncernledningen per den 31 december 2016 var fördelningen 25% kvinnor (25) och 75% män (75).
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Löner och ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare

Grundlön
Rörlig

ersättning
Andra 

förmåner
Pensions-

kostnad
Övrig

ersättning Summa

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Verkställande direktören 1 550 2 446 - - 30 15 452 363 - - 2 032 2 824
Övriga ledande befattningshavare 2 974 3 040 - - 45 56 836 791 - - 3 855 3 887
Koncernen totalt 4 524 5 486 - - 75 71 1 288 1 154 - - 5 887 6 711

Löner, arvoden och ersättningar Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moderbolaget 2016 Moderbolaget 2015

Styrelse
Styrelse-

arvoden
Andra  

ersättn.
Styrelse-

arvoden
Andra  

ersättn.
Styrelse-

arvoden
Andra  

ersättn.
Styrelse-

arvoden
Andra  

ersättn.

Göran Boijsen, ordförande 184 - 170 2351 184 - 170 235
Ann Hermansson, vice ordförande 75 - 80 - 75 - 80 -
Catrine Buregård, ledamot 71 - 58 - 71 - 58 -
Anna Kristoffersson, ledamot 69 - 102 - 69 - 102 -
Charlie Nilsson, ledamot 4 77 - 130 - 55 - 91 -
Dag Olsson, ledamot 68 - 73 - 68 - 73 -
Hans Pettersson, ledamot 65 - 60 522 65 - 60 52
Margaretha Pettersson, ledamot 60 - 71 - 60 - 71 -
Kent Petersson, suppleant 24 - 65 - 24 - 48 -
Johan Danielsson, suppleant 13 - - - 13 - - -
Jan Christensson, ledamot 5 22 - - - - - - -
Anette Jernström, ledamot 5 22 - - - - - - -
Summa löner och andra ersättningar 750 - 809 287 684 - 753 287

Löner, arvoden och ersättningar Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moder bolaget 2015 Moder bolaget 2015

Styrelse 750 1 096 684 1 040
Valberedning 63 31 63 31
Marianne Sernevi, VD 1 550 - 1 550 -
Per Eliasson, VD - 2 4463 - 2 446
Andra ledande befattningshavare 2 974 3 040 1 464 1 347
 Koncern: 4 personer (5)
 Moderbolag: 2 personer (2)

   

Övriga anställda 21 997 21 028 5 677 3 322
Summa löner och andra ersättningar 27 334 27 641 9 438 8 186

I ovanstående ersättning finns inte någon variabel lönedel då kriterierna för en sådan inte uppnåddes.

Sociala kostnader Koncernen 2016 Koncernen 2015 Moder bolaget 2016 Moder bolaget 2015

Sociala avgifter enligt lag och avtal 9 785 9 996 3 361 2 902
Pensionskostnader:    
Marianne Sernevi, VD 452 - 452 -
Per Eliasson, VD - 363 - 363
Andra ledande befattningshavare 836 791 446 356
Övriga anställda 1 632 1 427 507 400
Summa sociala kostnader 12 705 12 577 4 766 4 021

1) Lön för Göran Boijsens tid som arbetande ordförande. 2) Arvode till Hans Pettersson för framtagande av affärsanalys. 3) Per Eliasson lämnade före-
taget den 30 juni 2015 och erhöll enligt avtal ersättning under 12 månader motsvarande den fasta lönen. 4) 22 Kkr avser arvode i dotterbolaget Skånska 
Energilösningar AB. 5) Avser arvode som ledamot i Skånska Energilösningar AB.



Moderbolaget
Byggnader 

och mark Inventarier

Pågående 
nyanlägg-

ningar Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 9 141 5 108 - 14 249

Investeringar - 565 689 1 254

Försäljning/utrangering - - - -

Omklassificeringar - - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 141 5 673 689 15 503
Ackumulerade avskrivningar enligt plan -
Ingående avskrivningar -6 830 -4 973 - -11 803

Årets avskrivningar -127 -81 - -208

Försäljning/utrangering - - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 957 -5 054 - -12 011
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående nedskrivningar - - - -

Årets nedskrivningar - - - -

Försäljning/utrangering - - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar - - - -
Redovisat värde 2 184 619 689 3 492
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■  Not 7 – Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Koncernen Rättigheter Goodwill
Byggnader  

och mark Maskiner Inventarier

Pågående 
nyanlägg-

ningar Totalt

Ack. anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde - 5 592 101 423 469 853 15 630 5 103 597 601

Ökningar genom förvärv - 305 - - - - 305

Investeringar 2 400 - 122 29 268 2 292 8 279 42 361

Försäljning/utrangering - - - -10 896 -1 125 - -12 021

Omklassificeringar - - - 4 386 - -4 386 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 2 400 5 897 101 545 492 611 16 797 8 996 628 246
Ack. avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar - -3 457 -19 063 -246 313 -7 047 - -275 880

Årets avskrivningar -120 -597 -3 140 -15 466 -1 744 - -21 067

Försäljning/utrangering - - 4 720 879 - 5 599

Omklassificeringar - - - - - - -

Utgående ack. avskrivningar -120 -4 054 -22 203 -257 059 -7 912 - -291 348
Ack. nedskrivningar
Ingående nedskrivningar - -690 - -9 240 - - -9 930

Årets nedskrivningar - - -35 120 -20 994 - - -56 114

Försäljning/utrangering - - - - - - -

Utgående ack. nedskrivningar - -690 -35 120 -30 234 - - -66 044
Redovisat värde 2 280 1 153 44 222 205 318 8 885 8 996 270 854
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■  Not 8 – Resultat från finansiella investeringar

  Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget  
2016

Moderbolaget  
2015

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter 122 158 110 129

Koncerninterna ränteintäkter - - 24 570 24 594

Summa 122 158 24 680 24 723

Räntekostnader och liknande resultatposter 
Räntekostnader -586 -433 -177 -13

Övriga finansiella kostnader -467 -353 -416 -334

Summa -1 053 -786 -593 -347

Finansnetto -931 -628 24 087 24 376

 ■  Not 9 – Skatt på årets resultat

  Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget  
2016

Moderbolaget  
2015

Aktuell skatt -8 533 -8 070 -5 051 -5 257

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 15 338 2 718 - -

Summa 6 805 -5 352 -5 051 -5 257

Avstämning mellan gällande skattesats och effektiv skattesats
Koncernen

2016
Koncernen

2015
Moderbolaget

2016
Moderbolaget

2015

Redovisat resultat före skatt -31 784 22 655 -23 192 23 424

Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22 %) 6 992 -4 984 5 102 -5 153

Skatteeffekt av:

Övriga ej avdragsgilla kostnader -190 -338 -10 155 -72

Övriga ej skattepliktiga intäkter 2 2 2 -

Justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare år 1 -32 - -32

Justeringar av uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år - - - -

Redovisad skattekostnad 6 805 -5 352 -5 051 -5 257

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader

Koncernen
Belopp vid  

årets ingång
Redovisat över 
res.räkningen Förvärv

Belopp vid  
årets utgång

Materiella anläggningstillgångar -34 505 10 991 - -23 514

Obeskattade reserver -9 326 4 347 - -4 979

Redovisat värde -43 831 15 338 - -28 493
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■  Not 13 – Elcertifikat

Koncernen
2016-12-31

Koncernen
2015-12-31

Moderbolaget
2016-12-31

Moderbolaget
2015-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 10 308 10 454 - -

Inköpta och erhållna 9 353 7 396 - -
Avyttrade och annullerade -7 331 -7 542 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 330 10 308 - -

Redovisat värde 12 330 10 308 - -

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

■  Not 12 – Andra långfristiga fordringar

Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 363 160 - -
Tillkommande fordringar 1 564 288 - -
Amortering - -85 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 927 363 - -

Redovisat värde 1 927 363 - -

Årets tillkommande fordringar var huvudsakligen hänförliga till uppdrag som utförts med finansiell leasing som avtalsform 
(GEOkomfort®) inom affärsområde Energilösningar. De uppgick vid årets utgång till 1 550 Kkr (0). Inga variabla avgifter ingår  
i resultatet. Framtida minimileaseavgifter för finansiell leasing förfaller enligt följande: Inom 1 år 176 Kkr (0), mellan 1-5 år 
656 Kkr (0) och senare än 5 år 718 Kkr (0).

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R  O C H  N O T E R

■  Not 10 – Finansiella anläggningstillgångar - aktier och andelar

Koncernen
2016-12-31

Koncernen
2015-12-31

Moderbolaget
2016-12-31

Moderbolaget
2015-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden - - 132 587 126 975
Förvärv -  - - 5 612
Aktieägartillskott - - 45 800* -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden - - 178 387 132 587
Ingående ackumulerade nedskrivningar - - - -
Årets nedskrivningar - - -45 800* -
Utgående ackumulerade nedskrivningar - - -45 800 -
Redovisat värde - - 132 587 132 587

■  Not 11 – Fordringar hos koncernföretag
Långfristiga fordringar hos koncernföretag är reversfordringar på dotterbolag.
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■  Not 15 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
2016-12-31

Koncernen
2015-12-31

Moderbolaget
2016-12-31

Moderbolaget
2015-12-31

Upplupna energiintäkter 18 341 16 265 34 50
Upplupna elcertifikatsintäkter 1 226 976 - -
Upplupna försäljningsintäkter 582 1 056 - -
Övriga poster 2 186 3 507 959 770
Redovisat värde 22 335 21 804 993 820

*Moderbolaget lämnade 2016-12-31 ett villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget Skånska Energi Vattenkraft AB om 45 800 kkr 
som har redovisats som en ökning av andelens bokförda värde. 
Aktieägartillskottet var hänförligt till förlusttäckning till följd av nedskrivningar av vattenkrafts anläggningar i dotterbolaget. Moder-
bolaget gjorde motsvarande nedskrivning om 45 800 kkr av andelens bokförda värde som har redovisats över resultaträkningen.

■  Not 14 – Upparbetade, ej fakturerade intäkter och Fakturerade, ej upparbetade intäkter

Upparbetade, ej fakt intäkter Fakturerade, ej upparb intäkter

Koncernen  
2016-12-31

Koncernen  
2015-12-31

Koncernen   
2016-12-31

Koncernen  
2015-12-31

Upparbetade intäkter på ej avslutade entreprenader 9 031 7 124 3 395 228
Förskott på ej avslutade entreprenader -5 326 -4 493 -3 417 -662
Redovisat värde 3 705 2 631 -22 -434

Dotterföretag Org nr Säte
Antal

aktier
Kapital-

andel

Bokfört
värde

2016-12-31

Bokfört
värde

2015-12-31

Andelar i koncernföretag
Skånska Energi Nät AB 556497-5232 S.Sandby 100 000 100 % 113 000 113 000
Skånska Energi Marknad AB 556497-5133 S.Sandby 5 000 100 % 5 000 5 000
Skånska Energi Värme & Kyla AB 556701-4336 S.Sandby 1 000 100 % 100 100
Skånska Energi Vattenkraft AB 556059-1363 S.Sandby 2 000 100 % 5 495 5 495
Skånska Energi Rönneå Kraft AB 556996-2656 S.Sandby 500 100 % 50 50
Skånska Energilösningar AB 556780-7176 S.Sandby 6 000 60% 4 819 4 819

Värmepumpsservice No 1 i Sverige AB 556799-4388 S.Sandby 1 000 100% - -
Skånska Energi Fastighets AB 559035-4576 S.Sandby 500 100% 4 123 4 123

132 587 132 587

■  Not 16 – Aktiekapital

 
Upplysning om antalet aktier 

Moderbolaget
2016-12-31

Moderbolaget
2015-12-31

A-aktier (röstvärde 10) kvotvärde 6,25 kr 1 602 513 1 602 513

B-aktier (röstvärde 1) kvotvärde 6,25 kr 6 674 607 6 674 607

Summa antal aktier 8 277 120 8 277 120

Specifikation över förändring i eget kapital återfinns i Rapport över förändringar i eget kapital.
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■  Not 17 – Skulder till kreditinstitut

Koncernen
2016-12-31

Koncernen
2015-12-31

Moderbolaget
2016-12-31

Moderbolaget
2015-12-31

Förfaller inom 1 år efter balansdagen 4 291 1 500 200 -
Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen 6 800 6 000  800 -
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 14 400 11 525 4 000 -
Redovisat värde 25 491 19 025 5 000 -

Beviljat belopp på checkräkningskredit 35 000 25 000 30 000 20 000
Utnyttjad kredit ingår i skulder som förfaller inom  
1 år efter balansdagen 2 591 - - -

■  Not 18 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen
2016-12-31

Koncernen
2015-12-31

Moderbolaget
2016-12-31

Moderbolaget
2015-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 3 531 4 072 1 354 1 712
Upplupna sociala avgifter 2 870 2 725 1 119 1 114
Upplupna energikostnader 13 604 12 583 - -
Upplupna elcertifikatskostnader 10 679 7 133 - -
Framtida garantiutgifter 952 733 - -
Övriga poster 1 700 2 420 247 612
Redovisat värde 33 336 29 666 2 720 3 438
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Södra Sandby den 30 mars 2017

Göran Boijsen 
Ordförande
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Charlie Nilsson

Dag Olsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 3 april 2017
Deloitte AB

Margaretha Pettersson
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Richard Peters
Auktoriserad revisor

Åsa Wigren 
Arbetstagarrepresentant
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■  Not 20 – Händelser efter balansdagens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång.

■  Not 21 – Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 324 902 701 kr dela  
ut 2,00 kr per aktie i ordinarie utdelning. Vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning 16 554 240
Balanseras i ny räkning 308 348 461   
Kronor 324 902 701

■  Not 19 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen
2016-12-31

Koncernen
2015-12-31

Moderbolaget
2016-12-31

Moderbolaget
2015-12-31

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 14 600 14 600 14 600 14 600
Fastighetsinteckningar 32 850 32 850 11 200 11 200

47 450 47 450 25 800 25 800

Eventualförpliktelser
Garantier för entreprenader 4 735 3 775 4 735 3 775
Momstvist - 305 - -
Borgen för lån i koncernföretag - - 20 491 19 025

4 735 4 080 25 226 22 800
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Skånska Energi AB (publ)
Organisationsnummer 556013-6391

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för Skånska Energi AB (publ) för räkenskapsåret 
2016-01-01 - 2016-12-31. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår på sidorna 18-47 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernre-
dovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbo-
lagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2016 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består av 
omslagets insida och sidorna 3-15 och 51-55 men innefattar inte 
årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisionsberät-
telse avseende dessa.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernre-
dovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel.

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

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

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

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

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets inter-
na kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och kon-
cernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av  
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings- 
behov, likviditet och ställning i övrigt.

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

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller

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

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

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhål-
landen göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

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

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbe-
vis avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under re-
visionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  
författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Skånska Energi AB (publ) för 
räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
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använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållan-
den som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 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 aktiebolagslagen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten 
på sidorna 23-27 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16  
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta inne-
bär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt Interna-
tional Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. 
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra 
uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i 
enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovis-
ningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar 
samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Malmö den 3 april 2017
Deloitte AB

Richard Peters
Auktoriserad revisor
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(Mkr) 2016 2015 2014 2013 2012

Resultaträkningsposter
Omsättning 283,9 267,7 300,0 335,0 349,5

Rörelseresultat -30,9 23,3 26,6 28,7 37,9

Finansiella intäkter 0,1 0,2 0,3 1,7 3,1

Finansiella kostnader -1,1 -0,8 -1,5 -2,7 -0,8

Resultat efter finansiella poster -31,8 22,7 25,5 27,7 40,3

Årets resultat -25,0 17,3 19,7 21,4 34,5

Balansräkningsposter
Anläggningstillgångar 272,8 312,2 298,9 295,4 299,2

Omsättningstillgångar 62,5 69,4 89,8 115,9 142,7

Eget kapital 199,0 248,8 250,5 253,9 259,8

Minoritetsintressen 0,8 0,8 - - -

Avsättningar 28,5 43,8 45,4 45,0 45,1

Långfristiga skulder 21,2 17,5 19,0 31,6 55,2

Kortfristiga skulder 85,8 70,7 73,8 80,8 81,8

Balansomslutning 335,3 381,6 388,7 411,2 441,9

Nyckeltal (i procent där ej annat anges)
Räntabilitet på eget kapital efter full skatt 1) neg 6,9 7,8 8,3 13,6

Räntabilitet på totalt kapital 2) neg 6,1 6,7 7,1 10,3

Skuldsättningsgrad, ggr 3) 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7

Rörelsemarginal 4) neg 8,7 8,9 8,6 10,9

Vinstmarginal 5) neg 8,5 8,5 8,3 11,5

Kapitalomsättningshastighet, ggr 6) 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8

Rörelsekapital 7) -8,2 -0,5 5,3 10,5 17,4

Soliditet 8) 59,6 65,4 64,4 61,7 58,8

Självfinansieringsgrad, ggr 9) 0,9 0,9 1,8 2,2 0,4

Övriga uppgifter
Investeringar i anläggningstillgångar 42,7 42,4 25,4 19,8 133,4

Kassaflöde före rörelsekapitalförändring 39,5 36,5 45,7 43,2 55,3

Eldistribution, GWh 331,2 321,8 309,4 323,3 327,8

Elförsäljning, GWh 296,6 288,8 285,0 302,8 304,1

Elproduktion, GWh 24,7 40,2 49,3 36,0 19,7

Medeltal anställda 59 57 68 65 57

Nyckeltalsdefinitioner:
Resultat efter finansnetto i relation till medelvärdet av summan av eget kapital vid årets in- och utgång
1) Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare i relation till medelvärdet av summan av eget kapital vid årets in- och utgång
2) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till medelvärdet av balansomslutningen vid årets in- och utgång
3) Totala skulder i förhållande till eget kapital vid årets utgång
4) Rörelseresultat i relation till omsättning
5) Resultat efter finansnetto i relation till omsättning
6) Omsättning i relation till balansomslutning vid årets utgång
7) Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder i relation till omsättning
8) Eget kapital inklusive minoritetsintresse relation till balansomslutningen vid årets utgång
9) Kassaflöde före rörelsekapitalförändring i relation till årets nettoinvesteringar

Koncernen fem år i sammandrag
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Skånska Energi-aktien

Fördelning aktieslag per den 31 december 2016

Antal aktier Antal röster % av kapitalet % av röster

A-aktier 1 602 513 16 025 130 19,4 70,6

B-aktier 6 674 607 6 674 607 80,6 29,4

Totalt 8 277 120 22 699 737 100,0 100,0

Aktiekapital 
Aktiekapitalet i Skånska Energi uppgick vid årsskiftet till  
51 732 000 kr, fördelat på 1 602 513  A- aktier med tio röster  
per aktie och 6 674 607 B-aktier med en röst per aktie. Samman-
lagt fanns 8 277 120 aktier med ett kvotvärde om 6,25 kr per 
aktie. 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. A -aktier respektive 
B -aktier får vardera utges till högst 100 procent av det totala 
antalet aktier som får utges enligt bolagsordningen. Innehavare 
av A -aktier äger rätt att genom skriftlig begäran till företaget 
omvandla A- aktier till B- aktier. 

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 bolagsordningen och aktieboken förs  
av Euroclear.

Vid årsstämman den 20 maj 2016 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 företrädes-
rätt till teckning utge aktier i samband med företagsförvärv eller 
förvärv av verksamhet. Bemyndigandet omfattar högst 640 000 
B -aktier.

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 
aktierelaterade instrument.

Utdelningspolicy
Den av styrelsen fastställda utdelningspolicyn innebär att 
Skånska Energi eftersträvar att till aktieägarna lämna en årlig 
utdelning om minst hälften av koncernens redovisade netto- 
resultat med beaktande av en stabil och jämn utdelning sett i 
ett långsiktigt perspektiv. För räkenskapsåret 2016 har styrelsen 
föreslagit en utdelning om 2,00 kr per aktie (3,00 inkl. jubi-
leumsutdelning om 1,00 kr).

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

S K Å N S K A  E N E R G I - A K T I E N 53

Ägarförhållanden
Per den 31 december 2016 hade Skånska Energi 1 624 aktieägare. De tio största
ägarna enligt Euroclear framgår av tabellen nedan. Styrelse och ledande befattningshavares
aktieinnehav framgår på sidorna 28–30.

Utdelning per aktie

20162012 2013 2014 2015

Kr
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AKTIEUTDELNING

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

De tio största aktieägarna per den 31 december 2016

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)

Kraftringen Energi AB 147 852 591 414 8,9% 9,1%

Buregård, Bengt 98 826 378 302 5,8% 6,0%

Nilsson, Anders 44 071 177 192 2,7% 2,7%

Boijsen, Göran 40 377 153 504 2,3% 2,5%

Leo, Marianne 37 692 150 768 2,3% 2,3%

Nilsson, Anne 38 500 140 314 2,2% 2,3%

Relve, Louise 33 911 135 645 2,0% 2,1%

Relve Larsson, Marie 33 911 134 809 2,0% 2,1%

Persson, Inger 30 530 116 540 1,8% 1,9%

Stjärnfält, Elisabet 33 181 70 725 1,3% 1,8%

Totalt 10 största aktieägare 538 851 2 049 213 31,3% 32,8%
Övriga aktieägare 1 063 662 4 625 394 68,7% 67,2%

Totalt antal registrerade aktier 1 602 513 6 674 607 100,0% 100,0%

Aktiekapitalets utveckling

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 B-aktier – – – – -52 911 52 911 6,25
2016 Vid årets slut 51 732 000 1 602 513 6 674 607 6,25
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ÅrsstämmaÅrsstämma

Nyckeldata per aktie

2016 2015 2014 2013 2012
Utdelning, kr 1) 2,00 3,00 2,30 2,80 2,80

Utdelning i % av nettoresultat neg 144 97 108 67

Antal utestående aktier 8 277 120 8 277 120 8 277 120 8 277 120 8 277 120

Börskurs årets slut, kr 60,50 42,20 51,75 60,00 67,75

Börsvärde årets slut, Mkr 501 349 428 497 561

Högsta/lägsta betalkurs, kr 60,50/39,70 54,50/40,80 67,25/49,00 70,75/59,00 92,00/64,00

Direktavkastning, % 2) 3,3 7,1 4,4 4,7 4,1

Resultat efter skatt per aktie, kr -3,02 2,09 2,38 2,59 4,16

Eget kapital per aktie, kr 24,04 30,05 30,26 30,68 31,39

P/E-tal neg 20,2 21,7 23,2 16,3

Antal aktieägare 1 624 1 510 1 431 1 369 1 295
1) För 2016: styrelsens förslag         
2) Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut         

Ägarstruktur 31 december 2016

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

1 - 500 895 55,1 24 811 135 666 1,9 1,7

501 - 1 000 173 10,7 18 793 113 662 1,6 1,3

1 001 - 2 000 170 10,5 46 569 205 277 3,0 3,0

2 001 - 5 000 157 9,7 90 045 419 985 6,2 5,8

5 001 - 10 000 90 5,5 124 993 547 090 8,1 7,9

10 001 - 20 000 64 3,9 166 029 770 467 11,3 10,7

20 001 - 50 000 44 2,7 246 990 1 036 370 15,5 15,4

50 001 - 100 000 17 1,0 248 251 1 009 671 15,2 15,4

100 001 - 500 000 13 0,8 488 180 1 845 005 28,2 29,6

500 001 - 1 000 000 1 0,1 147 852 591 414 8,9 9,1

1 624 100,0 1 602 513 6 674 607 100,0 100,0

AKTIENS KURSUTVECKLING 2016
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Handel med Skånska Energi-aktien
Skånska Energis B -aktier handlas sedan den 8 december 
2011 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet 
SEAB B och ISN kod SE0004051969. Under 2016 omsat-
tes totalt 228 653 B -aktier till kurser mellan 39,70 kr och 
60,50 kr med ett medelpris på 47,99 kr. Sista betalkurs på 
balansdagen den 31 december 2016 var 60,50 kr, motsva-
rande ett marknadsvärde om ca 501 Mkr (beräknat på det 
totala antalet utestående aktier). Skånska Energis A-aktier 
är inte föremål för organiserad handel.

Årsstämma kommer att hållas i Boklundens restaurang i Torna Hällestad  
den 19 maj 2017 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 12 maj 2017.

• Ska ha anmält sig hos bolaget senast den 15 maj 2017. Vid anmälan ska 
uppges namn, personnummer/organisationsnummer, 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 
förvaltaren härom i god tid före den 12 maj 2017, då sådan registrering 
måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som 
Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår för 2016 en utdelning om 2,00 kronor per (3,00 inkl. 
jubi leumsutdelning om 1,00 kr).

• Sista dag för handel med Skånska Energi-aktier inklusive rätt till  
utdelning: 19 maj 2017

• Avstämningsdag för utdelning: 23 maj 2017

• Utbetalningsdag för utdelning: 29 maj 2017

Kallelse till årstämman
Kallelse till årsstämman sker dels via brev till aktieägarna, dels via annons 
i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
bolagets webbplats. 

Handlingar som ska läggas fram på årsstämman hålls tillgängliga på 
bolagets webbplats under minst tre veckor närmast före stämman och dagen 
för stämman.

54 S K Å N S K A  E N E R G I - A K T I E N

Årsredovisningen är producerad i samarbete med Final Content. 
Foto: Andreas Offesson, Lars Strandberg, Mikael Hellsten, Scandinav Bildbyrå. Tryck: Danagård Litho.
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