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Delårsrapport jan –  sept 2012 
Skånska Energi AB (publ) 
 
SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 
 Omsättningen uppgick till 62,6 Mkr (71,1). 
 Rörelseresultat uppgick till -3,3 Mkr (6,9) inklusive nedskrivning av anläggningstillgångar  

om -6,7Mkr (-). 
 Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,1 Mkr (6,1). 
 Resultat efter skatt uppgick till -2,5 Mkr (4,9). 
 Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,30 kr (0,59). 
 Uppdrag erhölls om att utföra borrning för ett så kallat Deep Green Cooling projekt till 

Skanskas nya kontor i Hyllie. 
 Ett haveri i Stackarps vattenkraftverk beräknas resultera i ett produktionstopp på ca 6-8 

månader.  
 

SAMMANFATTNING AV JAN – SEPT 2012 
 Omsättningen uppgick till 248,9 Mkr (264,6). 
 Rörelseresultat uppgick till 27,9 Mkr (31,8) varav engångsposter om 5,7 Mkr (-). 
 Resultat efter finansiella poster uppgick till 30,5 Mkr (32,6). 
 Resultat efter skatt uppgick till 22,3 Mkr (24,9). 
 Resultat efter skatt per aktie uppgick till 2,70 kr (3,01). 
 
HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 Skånska Energi har förvärvat nio vattenkraftverk av Fortum. Tillträdesdagen är den  

1 december 2012.  
 
KONCERNENS NYCKELTAL 

Koncernens nyckeltal 2012 2011 2012 2011 Förändr. 2011 

  Kv 3 Kv 3 Jan-Sep Jan-Sep % Helår 

 
  

     Omsättning, Mkr 62,6 71,1 248,9 264,6 -6,0 362,4 

Rörelseresultat, Mkr -3,3 6,9 27,9 31,8 -12,3 43,6 

Rörelsemarginal, % -5,3 9,7 11,2 12,0 -0,8 12,0 

Resultat efter finansiella poster, Mkr -2,1 6,1 30,5 32,6 -6,4 45,4 

Resultat efter skatt, Mkr -2,5 4,9 22,3 24,9 -10,4 33,0 

Resultat per aktie, Kr -0,30 0,59 2,70 3,01 -10,4 3,99 

Räntabilitet på eget kapital1, % - - 12,5 - - 13,4 

Räntabilitet på totalt kapital1, % - - 12,3 - - 12,6 

Eget kapital per aktie, Kr - - 29,93 29,01 3,1 30,03 

Soliditet, % - - 72,6 62,1 16,9 69,5 
1 Rullande tolv månader. För Jan-Sep 2011 saknas balansräkning vid periodens ingång för att kunna beräkna nyckeltalen. 
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VD-KOMMENTAR 

Årets tredje kvartal har följt den utveckling som vi såg under första halvåret av 2012 vad gäller 
låga spotpriser och en vikande byggkonjunktur. Detta har inneburit ett lägre resultat för 
koncernen främst beroende på låga ersättningar och planerat underhåll inom affärsområde 
Produktion samt färre nyanslutningar inom Elnät.  

Vi upplever en fortsatt god efterfrågan på klimateffektiva energilösningar inom området 
geoenergi. Skånska Energis starka marknadsposition inom geoenergi bäddar för en stabil 
utveckling inom affärsområde Energilösningar framöver, även under svagare marknads-
förutsättningar. Vi har under perioden fortsatt att utveckla och förstärka organisationen för att 
öka produktiviteten ytterligare och förbättra lönsamheten. 

Efter utgången av tredje kvartalet utökade Skånska Energi sin produktionskapacitet inom 
förnybar energi. I ett avtal med Fortum förvärvades nio vattenkraftverk vilka tillsammans med 
befintlig vattenkraft ger Skånska Energi en elproduktion på ca 50 GWh per år, vilket motsvarar el 
till ca 10 000 hushåll. Affären ligger i linje med koncernens långsiktiga strategi att expandera 
inom förnybar energi. I och med detta förvärv blir Skånska Energi en av de största ägarna av 
småskalig elproduktion i Sverige. Genom expansionen skapas också en effektivare 
driftsorganisation som ger stora möjligheter att utveckla verksamheten ytterligare inom 
vattenkraft. Förvärvet av vattenkraftverken är en långsiktig investering och bedöms inte få någon 
större resultatpåverkan de närmaste åren. 

Sammantaget är vår bedömning att koncernens helårsresultat inklusive engångsposter 
kommer att bli något lägre än 2011. 
 
Produktion 
I slutet av kvartalet inträffade ett haveri i generatorn i Stackarps vattenkraftsverk. En brand och 
rökutveckling uppstod vid återstarten av verket i samband med ett underhållsarbete. Repara-
tionsarbetet beräknas innebära ett produktionsstopp på ca 6-8 månader. Anläggningen har en 
maskin- och avbrottsförsäkring som kommer att täcka delar av kostnaden och vi bedömer i 
dagsläget att kostnaden för Skånska Energi kommer att uppgå till högst 2 Mkr.  

I oktober månad återstartades vattenkraftverket i Bölaryd efter att ha stått stilla i 6 månader 
under ett omfattande renoveringsarbete. Befintliga betongfundament har renoverats och nya 
intagsluckor har monterats vilket har krävt en torrläggning av in- och utloppet i form av fång-
dammar. 

Elproduktionen uppgick till 2,0 GWh (4,9) under årets tredje kvartal. Den betydligt lägre 
produktionen tredje kvartalet jämfört med samma period 2011 beror på lägre vattenflöden och 
det sedan tidigare planerade produktionsstoppet vid Bölaryds vattenkraftverk. Total ersättning 
för elproduktionen uppgick till 0,8 Mkr (2,6). Den lägre ersättningen beror på ovan nämnda 
faktorer samt de låga ersättningsnivåerna.  
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Elnät 
Eldistributionen uppgick under tredje kvartalet till 56,0 GWh (54,9). 

Driftssituationen för affärsområde Elnät har varit normal för perioden. Under tredje kvartalet 
har ett antal projekt färdigställts i nätområdet, bland annat ett förstärkningsarbete i Södra Sand-
by och ett större kablingsprojekt vid Sandby Mosse. Även ett kablingsarbete mellan Viderup och 
Gårdstånga har färdigställts. Uppgraderingen av kontrollutrustning och fjärrövervakning i Södra 
Sandbys mottagningsstation slutfördes under perioden. 

Antalet nyanslutningar för tredje kvartalet var 15 (50) och totalt 51 (125) från årets början. 
Minskningen av antalet nyanslutningar beror på den allmänna avmattningen inom byggsektorn. 

Under perioden har ett gatubelysningsprojekt påbörjats i Stångby väster. Projektet beräknas 
vara slutfört i december 2012. 

 
Elhandel 
Elförsäljningen inom affärsområde Elhandel uppgick under tredje kvartalet till 53,7 GWh (57,1). 

Under det tredje kvartalet har antalet kunder legat på samma nivå som under första halvåret 
2012. Andelen kunder som väljer att teckna sig för fast elpris fortsätter att öka. 

Det tredje kvartalet har överlag bjudit på fortsatt milt och nederbördsrikt väder vilket har 
inneburit en fortsatt stark hydrologisk balans och låga spotpriser.  

Konkurrensen inom elhandel är fortsatt hård och många aktörer har ökat sin synlighet på 
elmarknaden. Affärsområde Elhandel har för avsikt att under kommande kvartal öka närvaron i 
närområdet med kampanjer och erbjudanden som följer efterfrågan på marknaden. Dessutom 
fortsätter arbetet med att skapa funktioner och kanaler som förenklar och effektiviserar 
avtalsprocessen för kunden. 

 
Energilösningar 
Affärsområdet har under perioden förstärkt organisationen ytterligare med kvalificerad kompe-
tens inom bland annat försäljning, projektering och konstruktion. 

Ett antal nya projekt har kontrakterats och påbörjats under det tredje kvartalet. Ett uppdrag 
att utföra borrning för ett så kallat Deep Green Cooling projekt för Skanskas nya kontor i Hyllie 
erhölls vilket beräknas pågå fram till våren 2013. Vidare har bostadsrättsföreningen Friheten i 
Malmö valt en geoenergilösning med ett energiuttag från grundvatten. Föreningen ligger mitt i 
Malmö och väcker intresse för närliggande föreningar. Ett annat projekt som påbörjades under 
kvartalet är det kommunala fastighetsbolaget Treklövern i Stidsvig som har valt att byta ut olja 
mot geoenergi (bergvärme) och solpaneler.  

Under hösten färdigställs och driftsätts projektet vid Ideon Gateway i Lund som har pågått 
under hela 2012. Dessutom fortskrider borrningsarbetet vid Triangeln i Malmö där den befintliga 
geoenergianläggningen byggs om och kompletteras. Den nya förvaltningsbyggnaden för Lunds 
kommun, Kristallen, är under projektering och förväntas utföras under första halvåret 2013. 

Försäljningen av värmepumpar på privatmarknaden var fortsatt vikande beroende på 
lågkonjunkturen inom byggbranschen och det osäkra ekonomiska läget.  Arbetet fortsätter med 
att öka marknadsnärvaron genom tydligare marknadskommunikation och genom att effektivi-
sera organisationen. 
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FINANSIELL INFORMATION 
 

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

 
Omsättning 
Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgick till 62,6 Mkr (71,1). 

Koncernens omsättning under perioden januari – september uppgick till 248,9 Mkr (264,6) 
varav engångsposter om 12,4 Mkr (-) hänförligt till realisationsvinsten vid försäljningen av 
Rävmarken vattenkraftverk om 2,4 Mkr samt en engångsersättning om 10 Mkr för uppgörelsen 
mellan Skånska Energi och Lunds Energi som innebar en rättighet för Lunds Energi att förlägga 
en 130 kV kabel inom Skånska Energis nätkoncessionsområde. Detta motsvarar en minskning 
med 15,7 Mkr eller 6,0% jämfört med samma period 2011. Minskningen var huvudsakligen 
hänförlig till lägre elpriser på Nordpool för spotrelaterade produkter och ett visst kundtapp av 
större företagskunder inom elhandelsverksamheten. 

 
Resultat 
Koncernens rörelseresultat under tredje kvartalet inklusive engångsposter uppgick till -3,3 Mkr 
(6,9) varav nedskrivning om 6,7 Mkr av anläggningstillgångarna. Nedskrivningen var hänförlig till 
en justering av den ekonomiska livslängden för elmätare. Resultat efter finansiella poster 
uppgick till -2,1 Mkr (6,1). Resultat efter skatt uppgick till -2,5 Mkr (4,9), vilket motsvarar -0,30 
kronor per aktie (0,59).  

Koncernens rörelseresultat under perioden januari – september inklusive engångsposter 
uppgick till 27,9 Mkr (31,8) varav engångsposter om 5,7 Mkr. Resultat efter finansiella poster 
uppgick till 30,5 Mkr (32,6). Detta motsvarar en minskning med 2,1 Mkr eller 6,4% jämfört med 
samma period 2011. Resultat efter skatt uppgick till 22,3 Mkr (24,9), vilket motsvarar 2,70 kronor 
per aktie (3,01). De främsta orsakerna till det lägre resultatet jämfört med samma period 2011 
var att intäkterna inom affärsområde Produktion påverkades negativt till följd av låga 
ersättningsnivåer samt färre nyanslutningar inom affärsområde Elnät. Resultatet har även 
påverkats av höga underhållskostnader inom affärsområde Produktion för pågående reno-
veringsarbete på vattenkraftverken. 

 
Framtida utveckling 
Koncernens resultat efter finansiella poster 2012 bedöms bli väsentligt lägre jämfört med 2011 
exklusive engångsposter och under i övrigt normala betingelser, som ett resultat av de planerade 
underhållsåtgärderna och fortsatt låga ersättningsnivåer fjärde kvartalet 2012. Engångsposter 
första halvåret om 5,7 Mkr kompenserar delvis för resultatförsämringen. Beaktat engångsposter 
är bedömningen att koncernens resultat efter finansiella poster sammantaget blir något lägre än 
2011.  
 

Under det kommande vinterhalvåret är sannolikheten hög för fortsatt låga elpriser och dessutom 
kommer tilldelningen av elcertifikat för vår elproduktion att upphöra vid årsskiftet.  

 

Skånska Energis strategiska satsning på en större andel egen förnybar elproduktion kommer i 
framtiden att ge svängningar i resultatet i en större omfattning än tidigare på grund av 
variationer på elpriser och vattenflöden. Investeringen bedöms ha en positiv inverkan på 
koncernens långsiktiga resultatutveckling.  
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Elproduktion och Elleveranser 
Elproduktionen uppgick under tredje kvartalet till 1,5 GWh (4,4) i vattenkraftverken samt 0,5 GWh 
(0,5) i vindkraftverken. Främsta orsaken till produktionsbortfallet i vattenkraftverken var lägre 
vattentillrinning i Rönne å samt att Bölaryds vattenkraftverk i Nissan har stått stilla till följd av 
renovering. Under perioden januari – september uppgick elproduktionen till 9,0 GWh (12,4) i 
vattenkraftverken samt 2,0 GWh (1,8) i vindkraftverken.  

Eldistributionen uppgick under tredje kvartalet till 56,0 GWh (54,9). Under perioden januari – 
september uppgick eldistributionen till 229,1 GWh (228,9). Elförsäljningen uppgick under tredje 
kvartalet till 53,7 GWh (57,1). Under perioden januari – september uppgick elförsäljningen till 
216,3 GWh (233,5). Minskningen var hänförlig till att några större företagskunder valt att byta 
elleverantör. 

 
Kassaflöde och Finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick under 
perioden januari – september till 39,9 Mkr (32,5). Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital 
uppgick under motsvarande period till 26,0 Mkr (40,4). Koncernens likvida medel var vid 
periodens utgång 90,7 Mkr mot 105,3 Mkr vid årets ingång, varav kortfristiga placeringar utgjorde 
25,2 Mkr vid periodens utgång mot 24,3 Mkr vid årets ingång. 

 
Investeringar 
Koncernen har under perioden januari – september investerat 15,2, Mkr (11,2) och avser i 
huvudsak investeringar i maskiner och inventarier i befintliga verksamheter. 

 
Personal 
Medelantalet anställda i Skånska Energikoncernen under perioden januari – september uppgick 
till 56 personer (52), varav 14 (13) är kvinnor. Ökningen var hänförlig till expansionen inom 
affärsområde Energilösningar. 

 
Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemensamma funktioner 
samt finansiering. Omsättningen uppgick under perioden januari – september till 10,9 Mkr (10,8) 
med ett resultat efter finansiella poster på 15,5 Mkr (14,9). Investeringar uppgick till 4,0 Mkr (-). 
Likvida medel var vid periodens utgång 81,1 Mkr mot 71,2 Mkr vid årets ingång, varav kortfristiga 
placeringar utgjorde 25,2 Mkr vid periodens utgång mot 24,3 Mkr vid årets ingång. 

 
Händelser efter periodens utgång 
Skånska Energi har tecknat avtal med Fortum om att förvärva nio vattenkraftverk belägna sydost 
om Jönköping. Tillträdesdagen är den 1 december 2012. Vattenkraftverken har en medel-
produktion på ca 36 GWh/år vilket innebär att Skånska Energi mer än tredubblar sin elproduktion 
inom förnybar energi.  
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
I den operativa verksamheten finns riskfaktorer som kan komma att påverka Skånska Energis 
affärsmässiga och finansiella ställning. Dessa inkluderar både verksamhets- och marknads-
relaterade risker såsom driftsstörningar, allmänna prisrelaterade förändringar, beroende av 
nyckelpersoner, tillstånd och förändringar i lagar och regelverk. Ur ett investerarperspektiv finns 
därtill aktiemarknadsrelaterade risker kopplade till bland annat aktiekursens utveckling, 
framtida utdelning, utspädningseffekter samt likviditeten i aktien. För ytterligare beskrivning av 
risker och säkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen. 

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

 
Finansiell kalender 
Bokslutskommuniké, 2012 inklusive delårsrapport okt-dec 2012 – 22 feb 2013, kl. 8.00 
Delårsrapport, jan-mars 2013 – 24 maj 2013, kl. 8.00 
Årsstämma – 24 maj 2013, kl. 18.00 
Delårsrapport, april-juni 2013 – 30 aug 2013, kl. 8.00 
Delårsrapport, juli-sept 2013 – 22 nov 2013, kl. 8.00 
 
Aktieinformation 
Skånska Energis B-aktier listades på Nasdaq OMX First North den 8 december 2011. Samtidigt 
avnoterades aktien från den tidigare handelsplatsen hos Sparbanken Öresund. Skånska Energis 
A-aktier är inte föremål för organiserad handel. Certified Adviser och likviditetsgarant är Erik 
Penser Aktiebolag.  

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

Under andra kvartalet 2012 har, på begäran av aktieägare, 241 A-aktier omvandlats till B-
aktier. Registreringen har verkställts i juli 2012. Omvandling minskar det totala antalet röster i 
bolaget. Det totala antalet röster uppgick vid periodens utgång efter omvandlingen till 23 068 692. 

 
Antal aktier 
Antal aktier uppgick vid periodens utgång till 8 277 120, fördelade på 1 643 508 A-aktier och 6 633 
612 B-aktier. 

 
Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Samma redovisnings-
principer och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen dock har 
beräkningsgrunden för avskrivningstiden för mätare ändrats. 
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RESULTATRÄKNING 
 
Koncernens resultaträkning 2012 2011 2012 2011 2011 

(Kkr) Kv3 Kv3 Jan-Sep Jan-Sep Helår 

 
  

 
  

  Rörelseintäkter   
 

  
  Nettoomsättning 61 729 69 979 234 776 260 576 355 899 

Aktiverat arbete för egen räkning 729 379 1 346 1 585 1 885 

Övriga rörelseintäkter 156 693 12 777 2 486 4 574 

 
62 614 71 051 248 899 264 647 362 358 

 
  

 
  

  Rörelsekostnader   
 

  
  Råvaror och förnödenheter -7 170 -12 924 -20 269 -30 858 -40 285 

Energiinköp -29 385 -31 158 -122 907 -141 818 -187 856 

Övriga externa kostnader -4 926 -6 562 -26 009 -23 471 -36 823 

Personalkostnader -13 078 -7 719 -31 222 -22 796 -33 508 

Av- och nedskrivning anläggningstillgångar -11 403 -5 825 -20 585 -13 868 -20 256 

 
-65 962 -64 188 -220 992 -232 811 -318 728 

 
  

 
  

  Rörelseresultat -3 348 6 863 27 907 31 836 43 630 

 
  

 
  

  Resultat från finansiella investeringar   
 

  
  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 335 -697 2 896 1 090 3 126 

Räntekostnader och liknande resultatposter -78 -88 -290 -330 -1 352 

 
1 257 -785 2 606 760 1 774 

 
  

 
  

  Resultat efter finansiella poster -2 091 6 078 30 513 32 596 45 404 

 
  

 
  

  Minoritetens andel i resultat före skatt - 21 33 -407 -523 

Skatt på periodens resultat -374 -1 228 -8 202 -7 258 -11 894 

Periodens resultat -2 465 4 871 22 344 24 931 32 987 

 
  

 
  

  Resultat efter skatt per aktie, Kr -0,30 0,59 2,70 3,01 3,99 

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

Genomsnittligt antal aktier under perioden 8 277 120 8 277 120 8 277 120 7 173 504 7 449 408 
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BALANSRÄKNING 
 
Koncernens balansräkning 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 

(Kkr)       

 
  

  TILLGÅNGAR   
  

 
  

  Anläggningstillgångar   
  Immateriella anläggningstillgångar   
  Goodwill 2 238 2 835 2 686 

Materiella anläggningstillgångar   
  Byggnader och mark 5 290 5 732 5 624 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 164 367 163 241 164 432 

Inventarier 1 532 3 189 1 230 

Pågående nyanläggningar och förskott - - 2 419 

Finansiella anläggningstillgångar   
  Andra långfristiga fordringar 2 045 3 632 1 776 

Summa anläggningstillgångar 175 472 178 629 178 167 

 
  

  Omsättningstillgångar   
  Varulager   
  Råvaror och förnödenheter 1 784 2 468 1 785 

Elcertifikat 3 822 21 482 7 078 

Kortfristiga fordringar   
  Kundfordringar 31 866 33 852 21 753 

Skattefordringar 492 3 585 
 Upparbetade, ej fakturerade intäkter 1 400 - 954 

Övriga fordringar 2 048 15 1 314 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33 603 53 046 41 083 

Kortfristiga placeringar  25 205 24 179 24 277 

Kassa och bank 65 516 69 372 80 986 

Summa omsättningstillgångar 165 736 207 999 179 230 

 
  

  SUMMA TILLGÅNGAR 341 208 386 628 357 397 
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BALANSRÄKNING forts. 
 
Koncernens balansräkning 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 

(Kkr)       

 
  

  Eget kapital   
  Aktiekapital 51 732 51 732 51 732 

Bundna reserver 19 696 18 159 19 696 

Fria reserver 153 935 145 337 144 107 

Periodens resultat 22 344 24 931 32 987 

Summa eget kapital 247 707 240 159 248 522 

 
  

  Minoritetsintressen - 2 088 1 946 

 
  

  Avsättningar   
  Uppskjuten skatteskuld 30 784 30 422 30 784 

 
  

  Långfristiga skulder   
  Övriga skulder 900 900 900 

 
  

  Kortfristiga skulder   
  Leverantörsskulder 19 729 22 091 27 412 

Skatteskulder - - 107 

Övriga skulder 8 155 13 606 5 108 

Fakturerade, ej upparbetade intäkter  - 892 608 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 933 76 470 42 010 

Summa kortfristiga skulder 61 817 113 059 75 245 

 
  

  SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER 341 208 386 628 357 397 

 
  

  Ställda panter  0 3 500 3 500 

Ansvarsförbindelser  16 266 11 455 11 455 
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 
 
Koncernens förändring i eget kapital 2012 2011 2012 2011 2011 

(Kkr) Kv3 Kv3 Jan-Sep Jan-Sep Helår 

 
  

 
  

  Ingående eget kapital 250 172 235 283 248 522 242 250 242 250 

 
  

 
  

  Utdelning   5 -23 159 -27 126 -27 125 

Koncernjustering minoritet   
 

  104 104 

Minoritetens andel av erhållet koncernbidrag   
 

  
 

306 

Periodens resultat -2 465 4 871 22 344 24 931 32 987 

Utgående eget kapital 247 707 240 159 247 707 240 159 248 522 

 
 
KASSAFLÖDESANALYS 
 
Koncernens kassaflödesanalys 2012 2011 2012 2011 2011 

(Kkr) Kv3 Kv3 Jan-Sep Jan-Sep Helår 

 
  

 
  

  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 7 710 4 488 39 901 32 511 51 173 

Kassaflöde från föränd. av rörelsekap. (exkl likvida medel) -9 437 9 579 -13 877 7 894 6 869 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 727 14 067 26 024 40 405 58 042 

 
  

 
  

  Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 956 -3 004 -15 215 -11 212 -18 602 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 375 -3 023 -25 351 -29 464 -27 999 

 
  

 
  

  Periodens kassaflöde -8 308 8 040 -14 542 -271 11 441 

Likvida medel vid periodens början 99 029 85 511 105 263 93 822 93 822 

Likvida medel vid periodens slut 90 721 93 551 90 721 93 551 105 263 
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NYCKELTALSDEFINITIONER 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i relation till rörelseintäkter. 
Vinstmarginal 
Resultat efter finansiella poster i relation till rörelseintäkter. 
Resultat efter skatt per aktie 
Resultat efter skatt i relation till antal aktier vid periodens utgång. 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital vid periodens slut i relation till antal aktier vid periodens utgång. 
Räntabilitet på eget kapital 
Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital under rullande tolv månader. 
Räntabilitet på totalt kapital 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till genomsnittlig balansomslutning under 
rullande tolv månader. 
Soliditet 
Eget kapital i relation till balansomslutningen vid periodens utgång. 
 
 
 
 
 
 
Södra Sandby den 23 november 2012 
 
Styrelsen 
Skånska Energi AB (publ) 
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Revisors rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport 

 
Till styrelsen i Skånska Energi AB (publ) org. nr 556013-6391 
 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Skånska Energi AB (publ) per 30 
september 2012 och perioden 1 januari 2012 till 30 september 2012. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i 
enlighet med BFNAR 2007:1 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om 
denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga 
för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA 
och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning 
gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad 
slutsats grundad på en revision har. 
 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med BFNAR 
2007:1 och årsredovisningslagen. 
 
 
Malmö den 23 november 2012 
 
Deloitte AB 
 
 
 
Johan Rasmusson 
Auktoriserad revisor 
 


