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1 jan
Tilldelningen av  

elcertifikat upphör  
för elproduktionen20

13

24 jan
Uppdrag om att uppföra 
geoenergi anläggning till  

IKANO i Borlänge
erhålls

22 aug
AB Kristianstadsbyggen 

anlitar Skånska Energi för 
att uppföra ytterligare en 

geoenergianläggning

7 okt
HSB Landskrona  

och HSB Nordvästra  
Skåne förnyar sitt elavtal 

med Skånska Energi
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Koncernen 2013 2012 2011 2010 2009

Omsättning, Mkr 335,0 349,5 362,4 388,5 348,2

Rörelseresultat, Mkr     28,5 37,9 43,6 40,3 37,8

Rörelsemarginal, % 8,5 10,9 12,0 10,4 10,8

Resultat efter finansiella poster, Mkr 27,6 40,3 45,4 41,3 39,1

Resultat efter skatt, Mkr 21,3 34,5 33,0 30,0 28,3

Resultat efter skatt per aktie, kr 2) 2,57 4,16 3,99 3,62 3,42

Utdelning per aktie, kr 1) 2) 2,80 2,80 2,80 3,28 2,48

Räntabilitet på eget kapital efter full skatt, % 8,2 13,6 13,4 12,6 12,4

Räntabilitet på totalt kapital, % 7,1 10,3 12,6 11,3 11,1

Eget kapital per aktie, kr 31,17 31,39 30,03 29,27 28,10

Soliditet, % 62,0 58,8 69,5 63,4 65,2

1) För 2013: styrelsens förslag

2) Uppgifter för 2009-2010 har omräknats med hänsyn till fondemission 2011

Året i korthet
Omsättningen uppgick till 335,0 Mkr (349,5).

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande 
poster uppgick till 31,5 Mkr (33,5).

Rörelseresultat uppgick till 28,5 Mkr  
(37,9) varav jämförelsestörande poster om  
-3,0 Mkr (4,4).

Resultat efter finansiella poster uppgick till 
27,6 Mkr (40,3).

Resultat efter skatt uppgick till 21,3 Mkr 
(34,5). Sänkt bolagsskatt påverkade resultatet 
2012 positivt med 5,2 Mkr.

Resultat efter skatt per aktie uppgick till  
2,57 kr (4,16).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2013 om  
2,80 kr per aktie (2,80).

Avvaktande marknad påverkade orderingången 
för energilösningar. 

Minskad elproduktion till följd av väsentligt 
mindre nederbörd än normalt.

Låg ersättningsnivå för elproduktionen.

Avbrottsersättning till kunder i samband  
med stormarna Simone och Sven uppgick  
till 1,8 Mkr.

28 okt
Elnätsområdet  

drabbas av  
stormen Simone

25 nov
Skånska Energi utser CFO

3 dec
Skånska Energi utser ny  
affärsområdeschef för  

Energilösningar

4 mars
Energicenter öppnar  

i Malmö

5 dec
Elnätsområdet  

drabbas av  
stormen Sven

13 dec
Förvaltningsrätten  

underkänner EI:s metod  
för beräkning av  

nätavgifter

22 mars
Ny utdelningspolicy  
i Skånska Energi AB 

beslutas

16 dec
Skånska Energi inleder 
samarbete med Solect 
Power för att erbjuda 
solcellsinstallationer

16 maj
Renovering av  

Stackarps  
vattenkraftverk

påbörjas

19 juni
Reparation av  

Klinte  
vattenkraftverk

påbörjas

2 juli
AB Kristianstads byggen  
anlitar Skånska Energi 

för att uppföra en  
geoenergianläggning

2014
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92
ELNÄT:
92 meter ledning per kund

53
PRODUKTION:
53 GWh elproduktion vid normal 
tillgänglighet i våra vind- och 
vattenkraftverk

15 467
ELHANDEL:
15 467 elhandelskunder  
vid utgången av 2013

ELHANDEL:
304 GWh i elförsäljning 2013

ELHANDEL:
16 % av alla kunder 
använder e-faktura

16

304

… PÅ TVÅ MINUTER
Skånska Energi är en privatägd energikoncern 
med säte i Södra Sandby i hjärtat av Skåne. 
Företaget grundades för snart ett hundra år 
sedan när privata entreprenörer började slå 
ihop sina lokala elnät. Idag är koncernen en 
av Sveriges kunnigaste och mest ambitiösa 
producenter och leverantörer av förnybar el 
och förnybara energilösningar. Skånska Energi 
har den uttalade målsättningen att all el som 
kunderna köper och samtliga energiprojekt 
som koncernen driver ska ha sitt ursprung i 
förnybara energikällor – 100 % sol och vatten.

Skånska 
Energi



85 ELNÄT:
85 % kabel 
nedgrävt i nätet

150
ENERGILÖSNINGAR:
150 borrhål genomförda 2013

5 000 ENERGILÖSNINGAR:
Ca 5 000 ton minskad mängd koldioxidutsläpp 
för alla våra uppförda anläggningar

ELHANDEL:
16 % av alla kunder 
använder e-faktura

Omsättning

13 Mkr
(12 Mkr)

Omsättning

112 Mkr
(123 Mkr)

Omsättning

149 Mkr
(157 Mkr)

Omsättning

67 Mkr
(63 Mkr)

Affärsområde  
PRODUKTION
Skånska Energi är en av 
Sveriges största aktörer inom 
småskalig vattenkraft. Koncer-
nen äger och driver fjorton vat-
tenkraftverk i Skåne, Halland 
och Småland med en medel-
produktion på 50 GWh per år. 
Skånska Energi hade under året 
fem vindkraftverk i Skåne.

Affärsområde 
ENERGILÖSNINGAR
Skånska Energi är en av lan-
dets mest kunniga och erfarna 
aktörer inom geoenergi, det 
vill säga olika sätt att utvinna 
solenergi som lagras i marken. 
Geoenergi används till upp-
värmning och komfortkyla 
i bostäder och kommersiella 
fastigheter.

Affärsområde  
ELHANDEL
Skånska Energi levererar  
100 % förnybar el producerad 
av vattenkraft, med en försälj-
ningsvolym på drygt 300 GWh. 
Koncernens produkter och 
priser är konkurrenskraftiga och 
präglas av kvalitativ service och 
ett stort engagemang för såväl 
kunder som miljö.

Affärsområde 
ELNÄT
Skånska Energi äger och driver 
ett modernt och driftsäkert 
elnät som sträcker sig från 
Kävlinge i nordväst till Genarp 
i sydöst. Nätet ligger till största 
delen på landsbygd, med  
nästan 100 meter ledning  
per kund, och distribuerar 
årligen cirka 330 GWh el.



enormt mycket mer att göra. Det är min 
uppfattning att efterfrågan på miljövänlig 
energiproduktion och intelligenta ener-
gilösningar kommer att öka väsentligt de 
kommande åren.

Skånska Energi har under en tioårs- 
period långsiktigt och målmedvetet 
byggt upp en verksamhet där vi bygger 
energilösningar med solen som energikäl-
la. Jag hävdar att när det gäller att minska 
koldioxidutsläpp är geoenergi oöverträffat 
som energilösning, och solenergi i kombi-
nation med el producerad från vattenkraft 
innebär en minimal påverkan på miljön. 
Vi är på rätt väg.

Långsiktiga investeringar i  
vattenkraft
Sedan förvärven av våra småländska 
vattenkraftverk 2012 är vi en av landets 
största ägare av småskalig vattenkraft. 
Småskaligheten är ett strategiskt val 
eftersom vi anser att vi har goda förut-
sättningar att driva mindre verk på ett 
kostnadseffektivt sätt.

Historiskt sett har det varit mycket 
lönsamt att äga och driva vattenkraftverk 
och det finns inga skäl att tro att det 
skulle förändras i framtiden. Baserat på 
nuvarande terminspriser är dock min 
bedömning att vi under ett antal år fram-
över kommer att se fortsatt låga ersätt-
ningsnivåer för vattenkraftsproduktionen.

Under året har vi genomfört ett antal 
planerade renoveringar och reparationer, 
bland annat i Stackarp och Klinte, och vi 
genomför löpande underhåll och planera-
de åtgärder enligt en plan som sträcker sig 
cirka tio år framåt i tiden. 

2013 är en ekonomisk besvikelse med 
ett rörelseresultat på 28,5 Mkr (37,9), 
varav jämförelsestörande poster om -3,0 
Mkr (4,4). Det väsentligt lägre resultatet 
beror i huvudsak på låga vattenflöden vid 
vattenkraftverken med låg elproduktion 
som följd samt på låga ersättningsnivåer 
för den producerade elen. Kombinationen 
av den låga elproduktionen och de låga 
ersättningsnivåerna fick ett stort ekonomiskt 
genomslag. Resultatet har även påverkats av 

lägre vinstmarginal för energilösningar och 
av lågkonjunkturen. Dessutom orsakade 
höstens stormar kostnader dels för åtgärder i 
elnätet och dels för avbrottsersättningar till 
våra drabbade kunder.

Sol, vatten och energieffektivisering
Skånska Energi bär på en central och 
mycket stark idé om vad vår verksamhet 
ska kretsa kring, en idé som driver oss i 
allt vi gör och i alla beslut vi fattar. Det 
handlar om att vi ska använda vår energi 
så effektivt som möjligt och att den ener-
gi vi använder ska vara förnybar, det vill 
säga ha sitt ursprung i sol och vatten.

Jag lyfter gärna fram elens bety-
delse för våra möjligheter att energi-
effektivisera i samhället och minska 
våra koldioxidutsläpp. Låt oss titta på 
energianvändningen i Sverige och hur 
den har effektiviserats de senaste 45 åren. 
Elanvändningen har ökat från 60 till 165 
TWh mellan 1970–2010 medan den totala 
energiförbrukningen ligger kvar på samma 
nivå som 1970. Samtidigt har koldioxidut-
släppen i Sverige minskat från 11 ton till  
5 ton per person. Detta under en period när 
befolkningen vuxit med mer än 1 miljon 
invånare och BNP i fasta priser fördubblats. 
Anledningen till att vi lyckats med att 

hålla energiförbrukningen på samma 
nivå och samtidigt minska våra 

koldioxidutsläpp är, som 
jag ser det, att vi har fått 
in mer effektiv elan-
vändning i det svenska 
energisystemet. Detta är 
en positiv utveckling för 
Sverige men det finns 

Stark framtidstro 
trots besvärligt år

Skånska Energi har upplevt ett besvärligt 2013 främst inom affärsområdena Produktion och Energi-
lösningar. De kommande åren ligger fokus på fortsatt effektivisering och intensifierade åtgärder för 
att stärka vår lönsamhet. Ett tufft år till trots är det alltjämt min övertygelse att Skånska Energi står 
inför en långsiktigt positiv utveckling.

2013 VD HAR 
ORDET
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följd. Båda stormarna kom efter mörkrets 
inbrott, vilket är extra försvårande, men 
såväl beredskap och åtgärder som infor-
mation till allmänheten fungerade mycket 
bra. Jag är nöjd med hur väl organisatio-
nen fungerade vid båda tillfällena.

Ny kommunikation
Under 2013 har vi fortsatt arbetet med att 
se över vårt varumärke och vår marknads-
kommunikation. Nu skapar vi möjlig-
heter för verksamheten att på ett tydligt 
och bra sätt kunna berätta om oss och de 
värden vi står för, bland annat genom en 
förtydligad positionering, ny grafisk profil 
och riktade marknadsinsatser.

Fortsatt riktning framåt
Jag kan konstatera att vi inte uppfyllde 
våra förväntningar för 2013 om att uppnå 
ett resultat i paritet med 2012. Under 
andra halvåret kom vädrets makter att 
påverka oss i betydligt större utsträckning 
än på många år, vilket fick stora konse-
kvenser för resultatet.

Trots att 2013 blev ett tufft år har jag en 
fortsatt långsiktigt stark tro på investering-
arna i vattenkraft, satsningarna på geoener-
gilösningar samt de kommande effekterna 
av vårt varumärkesarbete med förnyad 
marknadskommunikation. Jag förväntar 
mig utifrån det ett bättre resultat 2014. 

Ett stort tack till alla medarbetare och 
samarbetspartners som med både kunskap 
och engagemang utgör hjärtat i Skånska 
Energi. Tack också till alla våra kunder och 
våra ägare som delar vår tro på sol, vatten 
och energieffektivisering. Jag ser fram emot 
att tillsammans med er få fortsätta utveckla 
Skånska Energi som ett framstående 
företag inom förnybara energilösningar, 
baserade på 100 % sol och vatten. 

Per Eliasson 
VD och koncernchef

Vattenverksamhetsutredningen  
får kritik
I slutet av året presenterade SOU ett del-
betänkande till Vattenkraftsutredningen. 
Utredningen ger förslag på hur Sverige 
ska kunna införlivas i EU:s vattendi-
rektiv. Bland annat föreslås att samtliga 
vattendomar ska kunna omprövas enligt 
miljöbalken. Havs- och Vattenmyndig-
heten har ställt sig positiv till föränd-
ringarna som föreslås. Skånska Energi 
har i en remiss, tillsammans med Svensk 

Vattenkraftsförening och ett 70-tal 
andra organisationer och företag, starkt 
ifrågasatt utredningens förslag. Utred-
ningen möter även starka reaktioner i den 
offentliga debatten.

Om förslaget skulle gå igenom innebär 
det möjliga omprövningar av tillstånd och 
domar för 98 % av de svenska vatten-
kraftverken. Vattenkraftens motståndare 
använder gärna argument om miljöpåver-
kan, men alltför ofta med utgångspunkt i 
okunskap och missuppfattningar. Små-
skaliga vattenkraftverk har samverkat med 
vattenmiljöer, fiske och andra intressenter 
kring vattendragen i närmare femhundra 
år i Sverige. Stora delar av de närliggande 
ekosystemen är direkt beroende av att 
verken finns kvar och vi riskerar enligt min 
mening att orsaka större skada än nytta för 
miljön om vi tar bort dem. Skånska Energi 

arbetar hela tiden för att minimera mil-
jöpåverkan från våra vattenkraftverk, dels 
genom att följa kraven i våra vattendomar 
och dels genom miljöprojekt som vi ini-
tierar och driver, bland annat i samarbete 
med Länsstyrelsen. 

Jag kan inte nog betona hur viktig 
vattenkraften är i egenskap av förnybar, 
utsläppsfri och reglerbar energikälla, såväl 
historiskt som i framtiden. Vi är beroen-
de av vattenkraften om vi ska klara våra 
framtida klimatmål.

Höga förväntningar på Energi- 
lösningar
De senaste åren har affärsområde En-
ergilösningar haft god utveckling och 
vi har etablerat oss som en av Sveriges 
ledande totalleverantörer inom geoenergi. 
Under 2013 har vi startat, och genomfört, 
ytterligare prestigeprojekt och vi fortsätter 
att utvecklas för att kunna utföra fler och 
mer avancerade lösningar åt våra kunder. 
Året kom att påverkas negativt av ett antal 
projekt med sämre lönsamhet än förväntat 
samt av försenade beslut till följd av låg-
konjunkturen, och blev som helhet en be-
svikelse. Nu har vi skapat förutsättningar 
för en lönsam tillväxt genom tillsättandet 
av en ny affärsledning som arbetar med att 
anpassa kostnadsstrukturen till efterfråge-
situationen. Trots en avvaktande marknad 
2013 ser vi en väsentlig tillväxtpotential 
de kommande åren. Denna bedömning 
grundar sig på att allt fler fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar, industrier och 
handelsplatser ser den miljömässiga och 
ekonomiska nyttan med att satsa på geo-
energianläggningar, på det fortsatt stora 
renoveringsbehovet i miljonprogrammets 
fastighetsbestånd samt på de ökade effekti-
viseringskrav som EUs nya energieffektivi-
seringsdirektiv för med sig.

Stormarna hanterades väl
Under hösten drabbades vi av två kraftiga 
stormar, Simone och Sven, båda med stora 
skador på vårt elnät och långa avbrott som 

Nu skapar vi 
förutsättningar 
för en lönsam 

tillväxt.
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november. Verkens tillgänglighet och årets 
ovanligt låga ersättningsnivåer blev avgö-
rande för utfallet i vår verksamhet. Jämfört 
med ett normalår gav kombinationen av 
låg elproduktion och låga ersättningar 
starkt ogynnsamma effekter 2013.

Underhåll och renoveringar
Under året genomfördes ett antal större 
planerade underhållsåtgärder och renove-
ringar. En totalrenovering påbörjades av 
Stackarpsverket i Rönne å, efter ett gene-
ratorhaveri som inträffade 2012. Åtgärder-
na ger verket förnyade elcertifikat i upp 
till femton år. Vid en turbininspektion 
i vår största anläggning, Klinte utanför 
Vetlanda, upptäcktes sprickor i det nedre 
löphjulet. I samband med reparationen 
tömdes kanalen och vi utförde åtgärder 
även på kanalbank och betongfundament. 
Samtliga verk beräknas vara i drift från 
andra kvartalet 2014.

Nytt driftdatorsystem
Vi har utökat driftdatorsystemet i syfte att 
kunna samordna drift och övervakning av 

För nio år sedan fattade vi det strategiska 
beslutet att utöka vår elproduktion med 
förnybar vattenkraft. Vi har satsat på 
småskaliga anläggningar eftersom våra 
förutsättningar att driva mindre verk 
rationellt och kostnadseffektivt är goda. I 

december 2012 gjordes ett betydande 
förvärv då beståndet utvidgades 

med nio vattenkraftverk 
sydost om Jönköping. 

Idag är Skånska Energi 
en av Sveriges största 
aktörer inom småskalig 
vattenkraft med fjorton 
anläggningar och en 
medelproduktion på  

50 GWh per år.

Resultatpåverkan 2013
Låga vattenflöden, 

låga ersättnings-
nivåer för den 
producerade 
elkraften samt 
i viss mån pla-
nerade åtgärder 

vid Stackarp och Klinte vattenkraftverk har 
haft en väsentligt negativ påverkan på  
koncernens resultat. Dessutom kan en del 
av det lägre resultatet, jämfört med föregå-
ende år, hänföras till att elcertifikaten för 
Skånska Energis vatten- och vindkraftverk 
upphörde att gälla vid årsskiftet 2012/2013. 
Den totala produktionen uppgick 2013  
till 36,0 GWh.

I början av året var elproduktionen 
normal för att därefter falla till historiskt 
låga nivåer på grund av låga vattenflöden. 
Bristen på vatten orsakade produktions-
stopp i samtliga våra verk i Småland under 

Tufft år för vattenkraften
Låga vattenflöden i kombination med låga ersättningsnivåer för den producerade elkraften 
har haft en väsentligt negativ påverkan på koncernens resultat. Trots en besvärlig period sedan 
förvärven 2012 har vi en fortsatt långsiktigt stark tro på våra investeringar i kraftproduktion. 

PRODUK TION

Elproduktionen 
föll till historiskt 

låga nivåer.
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våra småländska vattenkraftstationer på 
distans. Systemet togs i drift vid inled-
ningen av 2014.

Förslag till omprövning av  
vattendomar
Skånska Energi strävar efter att våra 
vattenkraftverk ska ha så liten miljöpåver-
kan som möjligt. Utöver att nogsamt följa 
kraven i våra vattendomar driver vi flera 
miljöprojekt, till exempel för ålens fort-
bestånd. Sedan 2013 har vi ett samarbete 
med Länsstyrelsen i syfte att förbättra 
förutsättningarna för den tjockskali-

ga målarmusslan. SOU har utrett hur 
Sverige ska införlivas i EU:s vattendirektiv 
och föreslagit att samtliga vattendomar 
skall kunna omprövas enligt miljöbalken. 
Havs- och Vattenmyndigheten har ställt 
sig positiv till förändringarna som före-
slås. Skånska Energi har i ett remissvar, 
tillsammans med Svensk Vattenkrafts-
förening och flera andra aktörer, starkt 
ifrågasatt utredarens slutsatser och förslag.
 
Översyn av vindkraftverk
Under slutet av 2013 påbörjades en analys 
av koncernens samtliga vindkraftinnehav. 
Analysen görs mot bakgrund av verkens 
ålder och kapacitet samt möjligheter  
till reinvesteringar. Elproduktionen  
från vindkraft uppgick under året till  
2,4 GWh (2,6).

Våra investeringar är riktiga
Förvärven 2012 innebar en rejäl expan-
sion. Framöver ligger fokus på planerade 
underhållsåtgärder, renoveringar och 
effektivisering. Vår bedömning är att 
elpriserna de närmaste åren kommer att 
vara fortsatt låga. Trots detta är det vår 
övertygelse att vattenkraften är det bästa 
förnybara alternativet för elproduktion.  
Vi har en fortsatt långsiktigt stark tro på 
våra investeringar.

Per Eliasson
VD/ Affärsområdeschef Produktion

Framöver ligger 
fokus på planerade 
underhållsåtgärder, 
renoveringar och 
effektivisering.

ELPRODUKTION OCH ERSÄTTNING

I början av 2013 var elproduktionen i paritet med ett normalår. Därefter  
föll den på grund av onormalt liten nederbörd med låga vattenflöden  
som följd. Totalt sett blev elproduktionen väsentligt lägre än ett normalår.  
När låg elproduktion och låg ersättning sammanfaller, vilket är ovanligt,  
blir den ekonomiska effekten starkt negativ. Skånska Energis ersättning  
för elproduktion under 2013 har skett till spotpris.
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Aneby vattenkraft-
verk i Svartån

Byggår: 1950
Årlig elproduktion:  
1,2 GWh
Effekt: 0,3 MW Storebro vatten-

kraftverk i Stångån 

Byggår: 1949 
Årlig elproduktion: 
1,1 GWh 
Effekt: 0,4 MW

Ädelfors vatten-
kraftverk i Emån

Byggår: 1948 
Årlig elproduktion: 
4,1 GWh 
Effekt: 0,7 MW

Klippan vatten-
kraftverk i Rönne å 

Byggår: 1938
Årlig elproduktion: 
3,4 GWh
Effekt: 0,8 MW

Forsmöllan vatten-
kraftverk i Rönne å 

Byggår: 1910  
ombyggt 1984
Årlig elproduktion: 
4,7 GWh
Effekt: 1,1 MW

Stackarp vatten-
kraftverk i Rönne å

Byggår: 1950
Årlig elproduktion: 
2,6 GWh
Effekt: 0,7 MW

Kvillsfors vatten-
kraftverk i Emån

Byggår: 1950 
Årlig elproduktion: 
6,0 GWh 
Effekt: 1,1 MW

Brunnshult vatten-
kraftverk i Solgeån 

Byggår: 1930 
Årlig elproduktion: 
3,6 GWh
Effekt: 1,2 MW

Klinte vattenkraft-
verk i Solgeån 

Byggår: 1974
Årlig elproduktion: 
8,5 GWh
Effekt: 3,5 MW

Turefors vatten-
kraftverk i Emån

Byggår: 1933 
Årlig elproduktion: 
5,7 GWh 
Effekt: 1,1 MW

Bölaryd vatten-
kraftverk i Nissan

Byggår: 1920
Årlig elproduktion: 
1,6 GWh
Effekt: 0,3 MW

Ågårdsfors vatten-
kraftverk i Nissan

Byggår: 1945 
Årlig elproduktion: 
1,9 GWh
Effekt: 0,5 MW

Stalpet vattenkraft-
verk i Svartån

Byggår: 1932
Årlig elproduktion:  
3,8 GWh
Effekt: 0,8 MW

Visskvarn vatten-
kraftverk i Bulsjöån 

Byggår: 1936
Årlig elproduktion: 
2,2 GWh 
Effekt: 0,8 MW

Skånska Energi har målsättningen att all 
den el som kunderna köper och samtliga 
energiprojekt som koncernen driver ska 
ha sitt ursprung i förnybara energikällor. 
Därför har Skånska Energi egen förnybar 
och utsläppsfri elproduktion. Ungefär  
fem procent av produktionen kom 
2013 från fem vindkraftverk belägna i 
Hovby, Åstorp och Hardeberga medan 
den dominerande andelen kommer från 
koncernens vattenkraftverk, i Skåne och 
Småland.

– Skånska Energi investerade i sina första 
vattenkraftverk i Skåne och Småland 2004 
och 2005, berättar Krister Ström, ställfö-
reträdande affärsområdeschef Produktion. 

En stor aktör inom  
småskalig vattenkraft

Skånska Energi har en medelproduktion på 53 GWh förnybar el, tillräckligt för att försörja cirka  
10 000 hushåll. Kraften kommer från vatten och vind och efter en större investering 2012 tillhör  
Skånska Energi landets största producenter inom småskalig vattenkraft.
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Vid slutet av 2012 gjorde vi ett större förvärv 
av ytterligare nio vattenkraftverk sydost om 
Jönköping. Idag är vår totala medelkapacitet 
inom vattenkraft 50 GWh. Totalt med 
vindkraften producerar vi motsvarande  
16 % av all el vi säljer till våra kunder.

Skånska Energi hade under en längre 
tid haft ett intresse av att förvärva  
vattenkraft. Genom att fokusera på  
mindre vattenkraftverk öppnade sig  
fler köptillfällen.

– Vi kan se när vi studerar de verk vi 
tog över att vi har förmågan att driva dem 
betydligt effektivare än större producen-
ter, säger Krister Ström. Vi utnyttjar flexi-
biliteten i vår organisation till att driva de 
här verken kostnadseffektivt.

Samtliga av Skånska Energis anläggningar 
härstammar från en tid då verken för-
sörjde kringliggande byar med el. På den 
tiden bodde maskinisterna på plats. Idag 
styrs verken till större delen på distans 
med avancerade automationslösningar, 
men det personliga ansvaret är fortfaran-
de stort.

 – Kunskap och personlig erfarenhet är 
oerhört betydelsefullt, poängterar Krister 
Ström. Speciellt när man driver kraftverk 
av det här formatet. Därför är vi noga 
med att vi får behålla erfarna nyckelperso-
ner i samband med våra förvärv.

Förvärven av vattenkraftverken 2012 
innebar en rejäl utökning av kapaciteten 
och för närvarande ligger fokus på under-
håll och renovering av anläggningarna, 
effektivisering av verksamheten samt 
implementering av ett nytt system för 
driftövervakning på distans.

– Historiskt har vattenkraften haft en 
stark utveckling och alltid varit en lönsam 
investering över tid, säger Krister Ström. 
Vi har en stark tro på vattenkraften som 
ett av de bästa förnybara alternativen.

Samarbete för den tjockskaliga 
målar musslans återkomst

kraftverk, Kvillsfors och Turefors. 
Skånska Energi har inlett ett samar-
bete med Länsstyrelsen i Jönköpings 
län i syfte att minimera miljöpåver-
kan i anslutning till kraftverken. 
Samarbetet handlar om att säkerstäl-
la musslans överlevnad, bland annat 
planeras ett omlöp förbi de båda 
kraftstationerna via den närliggande 
Lillån. För att kunna genomföra 
omläggningen har Skånska Energi i 
början av 2014 ansökt om ompröv-
ning av de båda kraftstationernas 
vattendomar.

Den tjockskaliga målarmusslan 
är Sveriges mest hotade mussla, en 
så kallad stormussla som blir 4–7 
centimeter lång och upp till 200 år 
gammal. Musslan trivs på sandiga 
och grusiga bottnar i rinnande 
vatten, gärna vid in- och utlopp till 
sjöar. Länsstyrelsen i Östergötland 
driver projektet Målarmusslans åter-
komst vilket syftar till att förbättra 
förutsättningarna för musslan i tolv 
sydsvenska åar. I en av de aktuella 
åarna, Emån sydost om Jönköping, 
ligger två av Skånska Energis vatten-

Vi utnyttjar 
flexibiliteten i 

vår organisation 
till att driva 

de här verken 
kostnadseffektivt.
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Reglering av nätavgifter 
Efter att EU underkänt den tidigare 
Nätnyttomodellen har Energimarknadsin-
pektionen och elnätsföretagen tagit fram 
en ny metod för beräkning av nätavgifter – 
förhandsreglering. I väntan på den slutliga 
tillämpningen av regleringen har en över-
gångsmetod använts, en metod som vi, 
tillsammans med 87 andra elnätsföretag, 
har överklagat. I december underkände 
förvaltningsrätten övergångsmetoden och 
gav elnätsföretagen rätt att höja avgifterna. 
Skånska Energi står dock fast vid tidigare 

Skånska Energis elnät sträcker sig från 
Kävlinge i nordväst till Genarp i sydöst. 
Nätet ligger till större delen på landsbygd 
med nästan 100 meter ledning per  
kund och vi distribuerar årligen cirka  
340 GWh el. Skånska Energi har ambi-
tionen att genom långsiktiga investering-
ar upprätthålla ett modernt och driftsä-
kert elnät, med kvaliteter motsvarande 
ett stadsnät.

Minskade 
leveranser
Under första 
kvartalet 2013 
steg leveranserna 
på grund av kyla. 
Därefter kom 
året att präglas 
av långvarigt milt 

väder med minskade 
leveranser och lägre 

intäkter som 
följd. Årets 

eldistri-
bution 

uppgick till 323 GWh (328). Antalet 
nyanslutningar har minskat de senaste 
åren beroende på den allmänna avmatt-
ningen i byggsektorn med fortsatt liten 
nybyggnation i vårt elnätsområde. Det 
totala antalet nätkunder var vid årets slut 
18 162 (18 044).

Driftstörningar
Under sommaren drabbades vi av ett fler-
tal mindre elavbrott i Genarp. Avbrotten 
berodde på svårigheter att justera in ny 
utrustning i samband med en renovering. 
Problemen är avhjälpta.

De båda höststormarna Simone och 
Sven slog hårt mot vårt nätområde. Många 
kunder blev tillfälligt utan el men tack 
vare god beredskap åtgärdades i princip 
samtliga fel inom 24 timmar. De kunder 
som fick vänta på elen i mer än tolv timmar 
är berättigade till avbrottsersättning. Kon-
cernens resultat 2013 påverkades därför 
negativt av utbetalda avbrottsersättningar 
om totalt 1,8 Mkr. Före årets stormar var 
det över 10 år sedan någon av våra kunder 
hade avbrott längre än tolv timmar. 

Ett år präglat av yttre  
omständigheter

Resultatet har påverkats negativt av avbrottsersättningar efter höstens kraftiga stormar. Långvarigt 
milt väder har inneburit minskad eldistribution och lägre intäkter. Därtill har lågkonjunkturen 
dämpat nybyggnationen inom elnätsområdet. Under året har flertalet kvalitets- och säkerhets-
höjande investeringar i nätet genomförts. 

ELNÄT
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Oktoberstormen Simone drabbade områ-
det under sen eftermiddag med orkanvin-
dar fram till kvällen. Över 1 500 kunder 
blev utan ström, bland annat på grund av 
omkullvälta stolpar och nedfallna träd.

– Vi bemannade i god tid och redan 
under kvällen åtgärdade vi flertalet fel 
genom fjärrstyrning och omkopplingar 
på plats, säger Mats Sjöström, chef för 
affärsområde Elnät. Av säkerhetsskäl görs 
inga reparationsarbeten i mörker under 
pågående storm utan dessa inleddes mor-
gonen därpå. Följande kväll hade samtliga 
kunder strömmen tillbaka.

Även efter decemberstormen Sven  
kunde avbrottstiderna hållas nere med 
snabba insatser. Denna gång orsakade 
vindarna skador som till viss del var av  
ett helt annat slag.

– Havsvindarna drog med sig stora 

mängder salt, säger Mats Sjöström. Saltet 
lade sig på ledningarna och det blev kort-
slutningar med avbrott som följd. Saltet 
sköljdes dagarna efter bort av regn.

Ersättning betalades ut till kunder som 
drabbats av längre avbrott. 

Snabba insatser efter  
Simone och Sven

beslut om oförändrade avgifter för 2014. 
Energimarknadsinspektionen har överkla-
gat förvaltningsrättens dom. 

Avvaktande nordisk  
slutkundsmarknad
Övergången till en gemensam nordisk 
slutkundsmarknad görs sannolikt inte 
2015. När förändringen genomförs ska 
elförsäljningsföretagen sköta samtliga 
kundkontakter för såväl elhandel som 
elnät. Vi har därför börjat se över kon- 
taktytorna gentemot våra kunder. 

Framtida expansion
De senaste åren har nyanslutningarna 
minskat till följd av lågkonjunkturen men 
framtiden ser bra ut eftersom vårt nät 
ligger i ett expansivt område. I anslut-
ning till ESS i norra Lund planeras för 
spårbunden trafik och ett stort antal nya 
bostäder. Under året har vi sett både ny-
etableringar på företagssidan och utbygg-
nader av skolor i nätområdet. I Kävlinge 
kommun pågår en diskussion om det 
gamla Scan-området och i kommunens 
översiktsplan planeras för 1 900 bostäder 

de närmaste 10 åren. Framöver kan vi 
dessutom vänta oss såväl förtätningar 
av befintliga bostadsområden som helt 
nyuppförda områden.

Utvecklingen av vårt elnät fortgår i 
syfte att ytterligare förbättra vår leverans- 
och driftsäkerhet. Kontinuerligt kablifierar 
vi strategiska linjesträckor samt renoverar 
och byter ut äldre nätstationer. Vi står 
inför en förändring där smarta elnät blir en 
förutsättning för att kunna hantera en allt 
mer utbredd lokal elproduktion samt de 
variationer som följer med förnybara ener-
gikällor. Vi är positiva till kundernas mil-
jöengagemang och vilja till förnyelse och 
står redo att dela med oss av vårt kunnande 
inom hållbarhet och förnybar energi.

Mats Sjöström
Affärsområdeschef Elnät

I oktober och december svepte stormarna Simone och Sven  
in över södra Sverige. De bägge ovädren slog hårt i Skånska 
Energis elnätsområde med stora skador som följd. Tack vare hög 
beredskap var i princip alla avbrott åtgärdade inom 24 timmar.

Under hösten 
drabbades vi 

av två kraftiga 
stormar, båda 
med skador på 

elnätet som följd.
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Utvecklingen av 
vårt elnät fortgår  

i syfte att ytterligare 
förbättra vår  
leverans- och  
driftsäkerhet.
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Verksamheten inom affärsområde Elhandel 
vilar, precis som för hela Skånska Energi, på 
ett stort engagemang för miljö och hållbar-
het i kombination med lyhördhet inför kun-
dernas behov och marknadens förändringar. 
Vi erbjuder produkter som står sig väl på 
marknaden och levererar 100 % förnybar el 
producerad av vattenkraft till samtliga våra 
kunder. Våra priser är konkurrenskraftiga 
och vi strävar efter att ge kvalitativ service 
och ett stort kundengagemang.

Elförsäljning 2013
Under 2013 har elpris- 

erna varit fortsatt låga. 
Den totala elförsäljning-
en blev 302,8 GWh 
(304,1), vilket är  
under våra tillväxtmål. 
Elanvändningen i  
landet var en av de  
lägsta på många år, 

främst till följd av  
det milda vädret, låg-

konjunkturen och 
energieffekti- 

viseringar.

Antalet kunder på jämn nivå
Antalet kunder var vid slutet av året cirka 
1–2 % högre än föregående år. Under 
2013 förlorade vi några volymkunder men 
kunde under årets senare halva teckna 
betydelsefulla avtal med HSB Landskrona 
och HSB Nordväst om totalt 30 GWh 
för perioden 2014–2016. Cirka 70 % av 
kunderna i vårt eget elnätsområde väljer 
oss som elleverantör.

Marknadsaktiviteter
Under fjolåret tecknade vi samarbetsav-

tal med Elskling.se med målsättningen att 
öka marknadskännedom och försäljning. 
Vi är noga med en tydlig och transparent 
prissättning och fortsätter uppdatera våra 
fasta elpriser dagligen efter prisförändringar 
på den nordiska elbörsen Nord Pool. Under 
2013 uppmärksammade media Villaägarnas 
undersökning där vi var ett av de billigaste 
elbolagen inom elområde 4. Sedan 2013 kan 
företagskunder få e-postfaktura, en motsvarig-
het till privatkundernas e-faktura.

100 % förnybar el med  
ursprungsgaranti
Avtal med miljövänlig el finns i många skep-
nader, ofta svåra att jämföra. På en hemsida 
som lanserades 2013, den uppmärksammade 
smutselskollen.se, framkom att endast två 
skånska aktörer levererade 100 % förnybar el 
med ursprungsgaranti. Skånska Energi är en 
av dessa.

Lansering av Energikoll
Under 2013 lanserade vi Energikoll, en ny app 
som erbjuder kunderna i vårt eget elnät dags-
aktuell information om bland annat strömav-
brott, elförbrukning, fakturor och avtal.

Elförsäljningen 2013 motsvarade inte våra tillväxtmål. Vi förlorade ett antal volymkunder och vi 
påverkades av årets mycket låga elanvändning. Vi genomförde flertalet marknadsaktiviteter och 
mot slutet av året tecknades betydelsefulla företagsavtal. Vi strävar fortsatt efter att öka mark-
nadsandelarna i vårt eget nätområde.

ELHANDEL

Ett år med mycket  
låg elanvändning

Vi ska tydliggöra  
att Skånska Energi 

har miljövänliga och 
prisvärda produkter 

med service av  
hög kvalitet. 
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Nordisk slutkundsmarknad  
senareläggs
Övergången till en gemensam nordisk 
slutkundsmarknad kommer sannolikt 
inte att ske 2015 utan senareläggs. När 
övergången sker blir elhandelsföretagen 
kundens kontakt för såväl elhandel som 
elnät. Syftet är att öka konkurrensen och 
redan nu ser vi nya aktörer på marknaden. 
På längre sikt bedömer vi att marknaden 
åter konsolideras.

Eget nätområde i fokus
I framtida försäljningsstrategier är Skån-
ska Energis nätområde prioriterat. Vi strä-
var efter att öka marknadsandelarna såväl 
hos hushåll som hos små och medelstora 
företag. Vi ska tydliggöra att Skånska 
Energi har miljövänliga och prisvärda 
produkter med service av hög kvalitet. 
Vår synlighet på marknaden blir allt mer 
betydelsefull. Under 2013 påbörjades ett 
internt förändringsarbete med fokus på 
bland annat kundrelationer och varumär-
kesbyggande. Vi har även förstärkt vår 
försäljningsorganisation.

Det milda vädret, lågkonjunktu-
ren och energieffektiviseringar gav en 
elförsäljning under våra tillväxtmål 2013. 
Skånska Energi har ett fortsatt starkt 
utgångsläge och med bra produkter, såväl 
miljömässigt som prismässigt, är vårt 
fokus att nå tillväxtmålen 2014.

Bobby Odenhag
Affärsområdeschef Elhandel

– Att leverera förnybar el som en självklar 
del av kundens elavtal ligger i linje med 
Skånska Energis strategiska satsningar 
på miljömässig hållbarhet, säger Bobby 
Odenhag, chef för affärsområde Elhandel. 
Allt fler kunder är intresserade av hur 
deras el produceras och ett ökat antal 
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar 
och industrier ser förnybar el som ett stort 
mervärde för deras miljöprofil.

Ursprungsmärkning
Ursprungsmärkning av el garanterar 
kunderna att den förnybara el de använt 
har producerats just för dem.

– För varje megawattimme som produ-
ceras får en elproducent en ursprungsga-
ranti utfärdad. Garantin är ett elektroniskt 
dokument som styrker ursprunget på elen. 
Efterhand som kunderna använder sin el 

annulleras samma antal ursprungsgaran-
tier. Skånska Energi köper endast el som 
har ursprungsgarantier från vattenkraft. 
Därmed vet våra kunder att deras el är 
producerad med hjälp av vattenkraft,  
säger Bobby Odenhag.

Stimulerar miljövänlig produktion
– Av tekniska skäl går all producerad el in 
på elnätet. Det går inte att styra exakt vil-
ken kilowattimme som hamnar var, men 
lagen om ursprungsmärkning garanterar 
våra kunder att deras elanvändning är 
förnybar och har producerats med hjälp av 
vattenkraft. Ju fler som öronmärker sin el 
som förnybar, desto tydligare blir det för 
producenter och politiska beslutsfattare 
att efterfrågan ökar. Det ger incitament 
för ytterligare investeringar i miljövänlig 
produktion, säger Bobby Odenhag.

Sedan hösten 2010 levererar Skånska Energi 100 % förnybar el 
till alla sina kunder – utan extra kostnad. Varje kilowattimme 
produceras med hjälp av vattenkraft – och elen blir en attraktiv 
produkt för både privatkunder och företag.

S K Å N S K A  E N E R G I  G A R A N T E R A R :

100 % förnybar el åt alla

Energimarknadsinspektionen har fått i 
uppdrag av näringsdepartementet att under 
2014 se över elbolagens anvisningsavtal. 
Energimarknadsinspektionen ska följa upp 
vilka avtalsformer som finns på elmarkna-
den och skillnaden mellan dessa och sedan 
komma med förslag på vilken information 
en faktura ska innehålla för att möjliggöra 
för elkunder att i större utsträckning göra 
aktiva val. I Sverige, till skillnad från i 
många andra länder, säger ellagen att den 
som flyttar har rätt att få tillgång till el vid 

inflyttning på den nya adressen. Hushåll 
som inte aktivt väljer elavtal tilldelas därför 
ett elhandelsbolag av sitt elnätsbolag och 
får ett så kallat anvisningsavtal, vilket ofta 
har ett högre pris. Merparten av kunderna 
som ligger kvar på anvisningsavtal idag är 
hushåll med låg energianvändning. Skånska 
Energi har genom åren arbetat aktivt med 
påminnelser till anvisningskunder, och har 
färre sådana avtal än landets elbolag i ge-
nomsnitt. Arbetet kommer att fortsätta med 
att uppmuntra kunderna att välja elavtal.

Anvisningsavtal får kritik 
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år, till följd av lågkonjunkturen. Antalet 
serviceuppdrag har fortsatt öka, dels i 
relation till de senaste årens försäljningar, 
dels tack vare vår marknadsföring. Under 
2013 utsågs Skånska Energi till att ansva-
ra för en av IVT:s lagerbutiker. Vi effek-
tiviserar nu vår försäljningsorganisation 
och kommer i större utsträckning att rikta 
våra resurser mot fastighetskunder, bland 
annat genom intensifierad användning av 
nyetablerade Energicenter i Malmö.

De senaste åren har Skånska Energi 
utvecklats till en av landets mest kunniga 
och erfarna aktörer inom geoenergi. 
Tidigt blev geoenergi ett prioriterat  
tillväxtområde för oss och vi har idag  
ett stort antal prestigefyllda uppdrag  

på vår meritlista.

Minskad  
orderstock
Fjolåret inleddes med 
stabil orderingång  
och en orderstock 
i nivå med 2012. 
Därefter minskade 

beställningarna till följd 
av att förväntade uppdrag 

uteblev och att kundernas 
beslutsprocesser  

drog ut på 
tiden. Den 

vikande 

marknaden gjorde att de tillväxtmål vi 
formulerade i början av 2013 blev för 
svåra att nå. Vid slutet av året uppgick 
orderstocken till 9,7 Mkr (28,3).

Uppdrag 2013
Under året påbörjades och färdigställ-
des geoenergianläggningar bland annat 
till Fortifikationsverket i Rinkaby och 
Revingehed, till Skanskas nya kontor i 
Hyllie, till flertalet projekt åt Kristian-
stadsbyggen, till Ikano Retail Centres 
handelscentrum i Borlänge samt till 
Lunds kommuns nya förvaltningsbygg-
nad, Kristallen. Under senare halvan 
av året erhölls ytterligare uppdrag från 
Kristianstadsbyggen.

Värmepumpsförsäljningen  
effektiviseras
Försäljningen av värmepumpar på pri-
vatmarknaden blev lägre än föregående 

Intensifierade åtgärder 
för en lönsam tillväxt

Fjolåret inleddes positivt med fyllda orderböcker för att sedan dämpas av fallande orderingång 
och minskad orderstock. Året blev en besvikelse eftersom våra tillväxt- och lönsamhetsmål  
inte kunde infrias. Långsiktigt ser vi en positiv utveckling för geoenergilösningar och intensifierar 
våra åtgärder för att stärka lönsamheten.

ENERGILÖSNINGAR
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Solceller, årets nyhet
Sedan slutet av 2013 erbjuder vi solcellsin-
stallationer i samarbete med Solect Power, 
ett av Sveriges mest erfarna företag i 
branschen. Solceller ger helt förnybar och 
utsläppsfri elproduktion. Intresset växer 
alltmer och vi hjälper våra kunder från  
idé till färdig anläggning.

Framtidstro inom  
fastighetssegmentet
Trots en avvaktande marknad 2013 ser vi 
långsiktigt en fortsatt positiv utveckling 
med en kraftig omsättningsökning för 
geoenergilösningar, framför allt avseende 
kommersiella fastigheter och bostadsrätts-
föreningar. Enligt en rapport från Geotec, 

Skandinaviens största sammanslutning av 
fristående borrningsföretag, görs fler än  
30 000 nya installationer per år och allt fler 
fastighetsägare, industrier och handelsplat-
ser anlägger borrhållslager och akviferlager. 
Våra egna erfarenheter bekräftar den 
bilden och ur både ekonomiska och miljö-
mässiga aspekter är utvecklingen förvän-
tad. När det gäller att minska utsläpp är 
geoenergi oöverträffat som energilösning. 
I kombination med 100 % förnybar el 
producerad med till exempel vattenkraft 
blir påverkan på miljön minimal och 
anläggningarna betalar sig i de flesta fall 
inom fem år. Vi vet att miljonprogrammets 
bostadsområden står inför stora moder-
niseringar. Fastighetsägare och bostads-
rättsföreningar som vill ha bästa möjliga 
miljömärkning lyckas med geoenergi. 

Förutsättningar för tillväxt
Nu skapar vi förutsättningar för en lön-
sam tillväxt genom organisationsförstärk-
ningar, förbättrade produktionsprocesser 
och en intensifiering av marknadsbearbet-
ningen. Inför 2014 tillsattes en ny affärs-
ledning och vi arbetar alltmer projekt- 
orienterat. Vi analyserar även alternativ 
för att underlätta kundernas beslutspro-
cesser, till exempel finansieringsmöjlighe-
ter kopplade till energiförbrukning och 
sänkta energikostnader. 

En anpassning av kostnadsstrukturen ska 
parera efterfrågesituationen och vi arbetar 
målmedvetet med ökad effektivisering och 
kostnadsoptimering i alla led. Fjolårets 
avvaktande marknad till trots är det vår 
övertygelse att utvecklingen på sikt blir 
positiv.

Saso Stojanovski
Affärsområdeschef Energilösningar

Klipporna, Malmö
Sommaren 2014 flyttar 
400 Skanska-anställda till 
Klipporna – företagets nya 
huvudkontor i Hyllie, Malmö. 
Byggnaden kyls med Skanskas 
Deep Green Cooling-teknik 
och kommer att certifieras 
på högsta nivå i miljöcertifie-
ringssystemet Leed. Skånska 
Energi har på totalentreprenad 
anlitats för konsultation och 
utförande av energiborrning 
och markinstallation.

Väla Gård, Helsingborg
Kontorsbyggnaden Väla Gård 
är Skanskas första plusener-
gihus. Byggnaden fick 2013 
Solenergipriset, Pris som bästa 
gröna byggnad och Pris för 
bästa Leed-byggnad. Skånska 
Energi har levererat en geo-
energianläggning med totalt 
22 energibrunnar för värme, 
varmvatten samt passiv och 
aktiv kyla. I avtalet ingår  
även driftoptimering via 
webbsystem.

Triangeln, Malmö
Invid Citytunnelstationen i 
Malmö vidareutvecklar NCC 
Triangelområdets handelsytor, 
kontor och bostäder. Skånska 
Energi har på totalentrepre-
nad utfört borrning av nya 
akviferbrunnar för produktion 
av värme och kyla. Uppdraget 
innefattar även modernisering 
av anläggningens teknik-
central. Systemet utnyttjar 
grundvattnets möjligheter till 
säsongslagring av energi.

Handelsplats Norra  
Backa, Borlänge
I anslutning till Ikea i 
Borlänge har Ikano Retail 
Centre uppfört Handelsplats 
Norra Backa på totalt 22 500 
kvadratmeter. Till projektets 
andra etapp har Skånska Ener-
gi fått uppdraget att installera 
en geoenergianläggning med 
kylvärmepump och borrhålsla-
ger. Anläggningen försörjer 
tre handelsbyggnader med 
högeffektiv värme och kyla.

Fjolårets avvaktande 
marknad till  

trots är det vår 
övertygelse att 

utvecklingen på  
sikt blir positiv.
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Hela jorden bär på  
100 % förnybar solenergi

Borrhålslager
Borrhålslager är bergvärme i stor skala 
och används till större fastigheter och 
industrier. Ett stort antal djupa borrhål 
placeras tätt i berget, vilket möjliggör 
aktiv säsongslagring av både värme och 
kyla. På vintern hämtas värme upp och på 
sommaren används det nedkylda berget till 
komfortkyla. 

Grundvattensystem
Grundvattensystem är geoenergi i sin 
mest effektiva form. Istället för slangar 
med vätska används själva grundvattnet 
som energibärare. Vattnet pumpas upp ur 
brunnar och vidare till värmepumpar för 
att sedan återföras till marken och laddas 
med ny solenergi.

Akviferlager
Akviferlager är den storskaliga varianten 
av grundvattensystem och används vanli-
gen till offentliga byggnader. Akviferlager 
finns på platser där vattnet lätt kan röra sig 
i marken. Vattnet pumpas upp och ner på 
olika platser så att marken kan lagra värme 
och kyla på olika ställen. Systemet har  
en varm sida och en kall och blir därför 
extra effektivt.

Geoenergi är ett samlingsnamn för olika 
sätt att utvinna solenergi som lagras i mar-
ken. Energin används till både uppvärm-
ning och komfortkyla, och passar lika bra i 
större bostads-, kontors- och industrifastig-
heter som i villor.

Kostnadseffektivt och  
100 % förnybart
Geoenergi har en imponerande utväxling. 
För varje kWh el som går in i systemet får 
fastighetsägaren ut 3–5 kWh värme och 
upp till 40 gånger mer kyla. Återbetal-
ningstiden för en nyinstallation ligger på 
1–8 år och den årliga besparingen landar 
på cirka 25 000 kronor för en villaägare 
som ersätter sin oljepanna med geoenergi. 
Systemen är slutna och innehåller få rörliga 
delar vilket gör dem i princip underhålls-
fria. I kombination med el producerad 
med vattenkraft blir hela installationen 
100 % förnybar, det vill säga helt fri från 
koldioxidutsläpp. 

Ett evigt kretslopp
När solens strålar träffar jordskorpan 
lagras värmen under marken, i jordlager, 
berggrund och i dagvatten. Beroende på de 
geologiska förutsättningarna hämtas ener-

gin från 0–300 meters djup och omvandlas 
sedan med effektiva värmepumpar till 
värme. När värmen tas upp svalnar marken 
men återladdas med värme under somma-
ren, i ett evigt kretslopp. Geoenergin är 
bäst utnyttjad när den används till värme 
på vintern och komfortkyla på sommaren.

Det finns fem huvudsakliga  
typer av geoenergi:

Jordvärme
Ett flera hundra meter långt slangsystem 
med en frysskyddad vätska läggs ytligt i 
marken. Värmen transporteras med hjälp 
av vätskan för att sedan växlas över till en 
värmepump. Pumpen förädlar värmen och 
höjer temperaturen till bruksvärme. Jordvär-
me används enbart för produktion av värme 
och vanligen till villor med stor tomt.

Bergvärme
En slang med en frysskyddad vätska place-
ras i ett 100–300 meter djupt borrhål. Vär-
men tas upp av den frysskyddade vätskan 
och leds vidare till en värmepump där den 
förädlas vidare. Bergvärme är den vanligas-
te formen av geoenergi och används främst 
till enfamiljsvillor.

Tänk dig en 100 % förnybar energikälla som finns precis överallt – i parken där du solar, på 
jobbets parkeringsplats, under gräsmattan där barnen sparkar boll och på gården där du brukar 
grilla. Geoenergi är solenergi som lagras i marken. Den är tillgänglig för alla och lika bekväm som 
kostnadseffektiv. Så här fungerar det.
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Kristallen når högsta miljöklassning 
med GEOENERGI

Högre verkningsgrad 
med NY TEKNIK

Lunds nya kommunhus Kristallen invigs 
i maj 2014, en byggnad uppmärksammad 
bland annat för sina höga krav på energieffek-
tivitet. Kristallen når de två högsta klassnings-
nivåerna inom Miljöbyggprogram Syd och 
Miljöbyggnad, mycket tack vare en högeffek-
tiv geoenergianläggning från Skånska Energi.

Den nya fastigheten med cirka 11 000 
kvadratmeter kontorsyta ger plats åt fem för-
valtningar och 500 arbetsplatser. Byggnaden 
är lika spektakulär som ambitiös med sina 
glasade fasader, flexibla arbetsmiljöer och sin 
genomtänkta satsning på hållbarhet. 

Redan från början var målet att nå högsta 
möjliga miljöklassningar, vilket man lyckats 
med till stor del tack vare valet av geoenergi. 
Skånska Energi har haft uppdraget att på 
helentreprenad projektera och uppföra en 
geoenergianläggning med kylvärmepump 

och borrhålslager. Anläggningen förser den 
nya förvaltningsbyggnaden med 100 % 
förnybar kyla och värme.

Berggrunden under fastigheten används 
som ett batteri för säsongslagring av energi. 
På vintern hämtas värme ur de 150 meter 
djupa borrhålen för att omvandlas till hög-
värdig värme och varmvatten med hjälp av 
en värmepump. Efterhand kyls berget ner 
och på sommaren används det kalla berget 
till att kyla ner fastigheten, varpå berget 
värms upp igen.

Geoenergianläggningen är oerhört 
effektiv, både värme och kyla har en impo-
nerande utväxling. På vintern ger 1 kWh 
el uppåt 4 kWh värme. Och på sommaren 
räcker 1 kWh el till hela 35 kWh kyla. 
Totalt beräknas anläggningen ge 5 gånger 
mer energi än vad som matas in.

I syfte att utveckla sina geoenergilös-
ningar har Skånska Energi genom-
fört ett testprojekt som förenar kun-
skap inom värme och ventilation. En 
av företagets bergvärmekunder fick 
under den varma årstiden för mycket 
kondens i sina lokaler. Den veder-
tagna lösningen vore att ventilera ut 
kondensen men Skånska Energi fann 
istället en lösning där överskottsvär-
me från lokalen används till att 
värma upp anläggningens borrhål. 
Problemet med kondensen löstes och 
tack vare den höjda borrhålstempe-
raturen fick geoenergianläggningen 
ännu bättre verkningsgrad. Liknande 
teknik skulle med framgång kunna 
användas i 60- och 70-talshus med 
mekanisk frånluft.

Grundvattensystem
Vattnet pumpas upp 
ur brunnar och vidare 
till värmepumpar för 
att sedan återföras till 
marken och laddas 
med ny solenergi.



Miljöhänsyn  – en del av affärsidén
Skånska Energis verksamhet kretsar kring sol, vatten och energieffektivisering. 
Genom återkommande investeringar i förnybar elproduktion och vidareutveckling 
av koncernens kunskaper inom förnybara energilösningar tar Skånska Energi ansvar 
för miljöutvecklingen, och för en hållbar framtid. På Skånska Energi har miljöfrågor 
en direkt koppling till affärsidén och därför är miljöhänsyn och strävan att förbättra 
miljöprestanda en naturlig del av verksamheten. Vid utgången av 2014 beräknas 
hela koncernen vara certifierad enligt ISO 14001.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Skånska Energi AB 
(publ) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning 
för år 2013.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Skånska Energi AB är ett privatägt bolag med 1 369 aktieägare 
vid 2013 års slut.

Verksamhet
Koncernens huvudverksamheter är eldistribution, utveckling  
och underhåll av elnätet, elhandel, elproduktion samt försäljning 
av energilösningar.

Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden; Produktion, 
Elnät, Elhandel och Energilösningar.

Dotterbolag
Koncernen omfattar de helägda dotterbolagen Skånska Energi 
Vattenkraft AB, Skånska Energi Nät AB, Skånska Energi Mark-
nad AB och Skånska Energi Värme & Kyla AB. 

De helägda vilande dotterbolagen Skånska Energi Borrning 
AB och Energiutveckling i Skåne AB avyttrades i slutet av 2013 
för avveckling. 

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

KONCERNEN
Omsättning
Koncernens omsättning under perioden januari – december 
uppgick till 335,0 Mkr (349,5) varav jämförelsestörande poster 
hänförligt till avbrottsersättning till kunder om -1,8 Mkr. 
Under samma period 2012 ingick jämförelsestörande poster 
om 12,4 Mkr enligt nedan. Beaktat jämförelsestörande poster 
var omsättningen i paritet och uppgick till 336,8 Mkr (337,1). 
Ersättningarna för elproduktionen ökade till följd av tillkom-
mande elproduktion i vattenkraftverken som förvärvades den  
1 december 2012. Dessutom ökade omsättningen inom energi-
lösningar. Ökningarna neutraliserades av motsvarande lägre 
omsättning inom elhandel.

Resultat
Koncernens rörelseresultat under perioden januari – december 
uppgick till 28,5 Mkr (37,9) varav jämförelsestörande poster 
om totalt -3,0 Mkr hänförligt till nedskrivning av anläggnings-
tillgångar om -1,3 Mkr samt avbrottsersättning till kunder om 
-1,8 Mkr. Under samma period 2012 ingick jämförelsestörande 
poster om totalt 4,4 Mkr hänförligt till engångsersättning om 

10,0 Mkr, realisationsvinst om 2,4 Mkr samt nedskrivning av 
anläggningstillgångar om -8,0 Mkr. Beaktat jämförelsestörande 
poster minskade rörelseresultatet med 5,8 % till 31,5 Mkr (33,5). 
Resultat efter finansiella poster uppgick till 27,6 Mkr (40,3). 
Resultat efter skatt uppgick till 21,3 Mkr (34,5), vilket motsvarar 
2,57 kronor per aktie (4,16). Sänkt bolagsskatt påverkade resulta-
tet 2012 positivt med 5,2 Mkr.

Resultatet påverkades negativt av låg elproduktion till följd 
av väsentligt mindre nederbörd än normalt, låga ersättnings-
nivåer för den producerade elkraften, lågkonjunkturen med få 
nyanslutningar inom elnätsområdet samt av lägre vinstmarginal 
inom energilösningar. 

Tillväxtmålen inom energilösningar som upprättades i början 
av året uppnåddes inte. Fokus inom energilösningar ligger nu på 
att skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt 2014 genom or-
ganisationsförstärkningar, förbättrade produktionsprocesser och 
en intensifiering av marknadsbearbetningen. En ny affärsområ-
desledning arbetar med att anpassa kostnadsstrukturen så att den 
parerar efterfrågesituationen och arbetar målmedvetet med ökad 
effektivisering i alla led.

Elproduktion och  elleveranser
Elproduktionen uppgick under perioden januari – december 
till 33,6 GWh (17,1) i vattenkraftverken samt 2,4 GWh (2,7) i 
vindkraftverken. Ökningen av elproduktionen var hänförlig till 
de förvärvade vattenkraftverken.

Eldistributionen uppgick under perioden januari - december 
till 323,3 GWh (327,8). Elförsäljningen uppgick under perioden 
januari – december till 302,8 GWh (304,1). Den milda väderle-
ken under fjärde kvartalet medförde att elleveranserna blev lägre 
för perioden januari – december jämfört med 2012.

Nettoinvesteringar
Koncernen har under perioden januari – december investerat 
19,7 Mkr (129,4). Av investeringarna 2012 var 110,1 Mkr hän-
förligt till förvärv av vattenkraft via företagsförvärv. Investering-
arna 2013 avser i huvudsak maskiner och inventarier i befintliga 
verksamheter.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital uppgick under perioden januari – december till 
43,2 Mkr (55,3). Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital 
uppgick under motsvarande period till 52,7 Mkr (44,1). 

Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 
var vid periodens utgång 38,3 Mkr mot 51,7 Mkr vid årets in-
gång. Under perioden realiserades samtliga kortfristiga place-
ringar och 20,0 Mkr har amorterats på skulder till kreditinstitut 
utöver amorteringsplanen.

Soliditeten uppgick till 62,0 % vid årets utgång att jämföras 
med 58,8 % vid motsvarande tid ifjol.
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Miljöpåverkan
Skånska Energi AB samt dotterbolagen Skånska Energi Nät AB, 
Skånska Energi Marknad AB och Skånska Energi Värme och 
Kyla AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004. Sedan 2010 
baseras all el som koncernen levererar på förnybara energikällor. 
Genom innehav av vatten- och vindkraftsanläggningar bedriver 
moderbolaget och dotterbolaget Skånska Energi Vattenkraft 
verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig en-
ligt Miljöbalken. Koncernen innehar nödvändiga miljötillstånd. 
Under 2012 inträffade inga oavsiktliga incidenter eller utsläpp 
som påverkat eller kunnat påverka miljön negativt.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa 
koncerngemensamma stödfunktioner samt finansiering. Omsätt-
ningen uppgick under perioden januari – december till 15,5 Mkr 
(14,9) med ett resultat efter finansiella poster på 19,7 Mkr (19,4). 
Investeringar uppgick till 0,1 Mkr (4,0). Likvida medel inklusive 
kortfristiga placeringar var vid periodens utgång 16,8 Mkr mot 
16,2 Mkr vid årets ingång.

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

Framtida utveckling
Vi ser en fortsatt avvaktande marknad för affärsområde Ener-
gilösningar. Bedömningen är att den låga orderingången under 
2013 kommer att påverka resultatet negativt under inledningen 
av 2014. Trots detta ser vi långsiktigt en fortsatt positiv utveck-
ling för geoenergilösningar inom fastighetssegmentet, framför allt 
avseende kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar. 

Nuvarande terminspriser indikerar låga ersättningsnivåer för 
elproduktionen under 2014 vilket även fortsättningsvis kommer 
att belasta resultatet. 

Vårt elnät ligger i ett expansivt område. Framöver kan vi 
vänta oss såväl förtätningar av befintliga bostadsområden som 
helt nyuppförda områden vilket kommer att innebära ett ökat 
antal nyanslutningar.

Med anledning av en större andel egen förnybar elproduktion 
kommer vi de kommande åren att se svängningar i rörelseresul-
tatet i större omfattning än tidigare på grund av variationer på 
elpriser och vattenflöden. 

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:

- balanserade vinstmedel 361 110 164
- erhållet koncernbidrag  
  efter skatt (not 15)  6 942 000
- årets vinst 15 277 329

Kronor  383 329 493

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- till de på avstämningsdagen    
  registrerade aktieägarna  
  utdelas 2,80 kr  23 175 936
- till ny räkning överförs 360 153 557

Kronor  383 329 493

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. 
Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2013 och 
2012 samt resultatet av verksamheten för räkenskapsåren 2013 
och 2012 framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, 
bokslutskommentarer och noter.
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Bortsett från väderaspekterna är vattenkraftsanläggningarna 
tekniskt avancerade med elektronisk övervakning och beroen-
de av nyckelpersoner för drift och reparationsarbeten. Skånska 
Energis anläggningar underhålls enligt särskilda underhållsplaner 
för att minimera driftavbrott. Anläggningarna innefattas även 
av 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, främst ål. 

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

Vid dammbrott skadas i regel egendom i samma utsträckning 
som vid en översvämning. Skillnaden jämfört med en översväm-
ning, som i regel sker succesivt och går att förutsäga till viss grad, 
är att dammbrott ofta inträffar plötsligt utan någon förvarning. 
Ett dammbrott kan också bidra till ytterligare dammbrott ned-
ströms. Skånska Energi arbetar aktivt med övervakning, tillsyn 
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 förnybar produktion i vår 
koncern kommer det att bli svängningar i rörelseresultatet i 
större omfattning än tidigare på grund av variationer på elpriser 
och vattenflöden.
     Exempelvis medför en förändring av elpriset med 1 öre per 
kWh en förändring av den totala ersättningen för elproduktionen 
med ca 0,5 Mkr vid en medelproduktion om ca 50 GWh. 
 
Reglering av nätavgifter
Inför beräkningen av nätföretagens intäktsramar för nu aktuell 
tillsynsperiod 2012–2015 tog Energimarknadsinspektionen fram 
en ny modell, som enligt myndigheten ger nätföretagen en skälig 
kostnadstäckning och rimlig avkastning. Modellen innebär att 
nätbolagen, baserat på bland annat det egna nätets utbredning, 
kvalitet och ekonomiska förutsättningar, på förhand ansöker om 
vilka nätavgifter som behövs under tillsynsperioden 2012–2015 
för att kunna bedriva nätverksamheten.

Energimarknadsinspektionen fattade i oktober 2011 beslut 
om intäktsram för samtliga företag som gäller under tillsynsperi-

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.

Koncernens riskpolicy beslutas i koncernstyrelsen och bildar 
ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och 
limiter för de finansiella riskerna. Skånska Energi utvecklar 
kontinuerligt riskhanteringen så att den anpassas till förändrade 
marknadsvillkor och förändringar i verksamheten. Ovan nämn-
da riskfaktorer är inte rangordnade och gör inte anspråk på att 
vara heltäckande. Skånska Energi kan påverka eller motverka vis-
sa 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 riktlinjer, regler och policys. 

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 
beror på planerade uppehåll för underhåll och service kan leda 
till volymförluster och att Skånska Energi inte kan uppfylla sina 
leveransåtaganden gentemot kunder, vilket i sin tur kan medfö-
ra negativa effekter på resultatet och den finansiella ställningen. 
Den största risken avser luftburna ledningar, som är mer käns-
liga för väder och vind. Vidare kan nätstationer och transfor-
matorer drabbas av haverier till följd av brister i komponenter 
och utrustning. För att minimera risken för driftstörningar i 
elnätet genomförs regelbundna besiktningar av det fysiska nätet, 
kombinerat med ett löpande underhålls- och investeringspro-
gram. I investeringsprogrammet ingår bland annat att successivt 
överföra luftledningar 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. 

Risker och riskhantering
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oden 2012–2015.  Energimarknadsinspektionen anser emellertid 
att intäktsramarna som räknats fram enligt metoden blir för 
höga i jämförelse med de flesta nätföretagens historiska intäkter 
för åren 2006–2009. Enligt Energimarknadsinspektionen är 
detta något som kan leda till omotiverat stora avgiftsökningar 
för kunderna från ett år till ett annat. Mot denna bakgrund har 
Energimarknadsinspektionen valt att tillämpa en övergångsme-
tod. Enligt övergångsmetoden ska hänsyn tas till nätföretagens 
historiska intäkter under en period av 18 år innan schablonmeto-
den fullt ut ska användas för att beräkna intäktsramen. 

87 nätföretag valde att överklaga besluten till förvaltningsrät-
ten och Skånska Energi Nät AB var ett av dem. De företag som 
har överklagat har främst begärt att övergångsmetoden inte ska 
tillämpas. Förvaltningsrätten i Linköping meddelade 2013-12-11 
i en dom om intäktsramar för elnätsföretag under tillsynsperi-
oden 2012–2015 att Energimarknadsinspektionen inte har haft 
rätt att tillämpa övergångsmetoden. Energimarknadsinspektio-
nen har överklagat förvaltningsrättens dom.  

Elhandelsrisk
Elpriset är en faktor som enskilt kan ha väsentlig effekt på 
Skånska Energis resultat och finansiella ställning. Risken uppstår 
till följd av att olika avtalstyper förekommer gentemot Skånska 
Energis kunder, baserat på såväl fast elpris, rörligt elpris samt 
kombinationer därav. Fastprisavtal innebär att kunden har rätt 
att köpa el till ett i förväg fastställt pris, oavsett förbrukad volym. 
Den förväntade förbrukningen prognostiseras utifrån tidigare års 
förbrukning och motsvarande elleverans prissäkras. Oväntat hög 
förbrukning kan leda 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 lönsamheten negativt. Elpriset i sig påverkas 
av utbud och efterfrågan, som i sin tur beror på bland annat 
tillgången till vatten i de stora vattenkraftverken och tillgänglig 
produktionskapacitet, samt konjunkturläget och den globala 
prisutvecklingen på stora energikällor såsom kol och olja. Efter 
avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 sätts priset på el 
på den nordiska elbörsen Nord Pool. Sammanfattningsvis strävar 
Skånska Energi efter att säkra inköpspriset för el för kundavtal i 
så stor utsträckning som möjligt och därmed ha så låg riskexpo-
nering som möjligt. 

Prisområdesrisk
Denna risk uppstår till följd av prisskillnader mellan olika geo-
grafiska områden, till exempel mellan det område där elleveranser 
sker och det referenspris som terminskontrakten avräknas mot (se 
ovan under ”Elprisets utveckling”). I jämförelse med elprisrisken 
är prisområdesrisken av mindre vikt. Från och med den 1 novem-

ber 2011 indelades Sverige i fyra elområden med separata referens-
priser för respektive elområde. 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.

Volymrisk
Volymrisk innebär risk för avvikelser mellan prognostiserad 
respektive verklig förbrukning av elenergi och är en följd av 
osäkerhet i förväntade elleveranser till kunder. Orsaker till avvi-
kelser i förhållande till prognoserna är bland annat temperatur-
förändringar och förändringar i kundunderlaget. I samband med 
att en ny kund tecknar avtal görs en prognos för den beräknade  
förbrukningen. Om förutsättningarna för prognosen visar sig 
vara felaktiga (s k kundprofilrisk) kan detta medföra en ökad 
volymrisk efter att elleveranserna har påbörjats. Volymrisken 
hänger samman med känsligheten för elprisets utveckling (se 
ovan) och kan medföra att Skånska Energis resultat och finan-
siella ställning påverkas negativt. Framförallt hanteras denna risk 
genom regelbundna uppföljningar av verklig förbrukning, vilket 
ger grund till uppdateringar av gjorda volymprognoser.

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 någon enskild 
kund. Inom affärsområdet Energilösningar utförs entrepre-
naduppdrag inom geoenergi, borrning och tillhörande tjänster, 
varmed varje enskild uppdragsgivare kan vara av väsentlig vikt. 
Kreditförlusterna har historiskt sett varit mycket små. Skånska 
Energi genomför sedvanlig kreditprövning av nya kunder innan 
avtalstecknande för att minimera risken för framtida kreditför-
luster. Reservering för befarande kundförluster görs för kund-
fordringar som är 90 dagar eller äldre. Inom entreprenadverk-
samheten (affärs område Energilösningar) sker förskotts- och 
delfakturering, vilket minskar risken för kundförluster.

Entreprenadrisk 
Den viktigaste operativa riskbegränsningen i en entreprenad-
verksamhet 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 prissätts 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, såsom kontrakts-
risker samt tekniska och produktionsmässiga risker, hanteras och 
minimeras genom samarbete med kunden och andra aktörer.

Skånska Energi tillämpar i merparten av projekten successiv 
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ringar av verksamheten för att säkerställa att villkoren  
för erforderliga tillstånd är uppfyllda.

Politiska beslut och förändringar i lagar och regelverk
Skånska Energis verksamhet och marknadsförutsättningar är 
beroende av gällande lagar och andra regler som berör ener-
gibranschen, 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 målsättning-
ar för energisystemets sammansättning på ett avgörande sätt 
inverka på Skånska Energis marknadsförutsättningar, resultat 
och finansiella ställning. Inom EU finns fastställda mål som 
syftar till att minska beroendet av fossila energikällor och öka 
användandet av förnybara energikällor. Skånska Energi har en 
inriktning på produktion, distribution och försäljning av el och 
energi från förnybara och utsläppsfria energikällor. Därmed bor-
de den nuvarande politiska inriktningen på energiområdet både 
inom EU och i Sverige bidra till gynnsamma förutsättningar för 
Skånska Energis verksamhet, även på längre sikt.

vinstavräkning. Felaktig beräkning av vinstavräkning kan leda till 
att den externa redovisningen blir missvisande eller att strategis-
ka 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 policy för hantering av finansiella risker har 
beslutats av Skånska Energi AB:s styrelse och bildar ett ram-
verk 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 ovan under ”Driftstörningar i elnätet”). IT-risker utgörs av 
att störningar eller avbrott i system eller teknisk infrastruktur 
kan påverka bolagets produktion och därmed bolagets resultat. 
För att motverka dessa risker har Skånska Energi regelbunden 
replikering av data, ett omfattande intrångsskydd samt betryg-
gande serviceavtal. 

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 vat-
ten- och vindkraftverk. Om erforderliga tillstånd för någon av de 
berörda 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 för resultatet och den finansiella ställ-
ningen. Skånska Energi gör löpande uppföljningar och utvärde-
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Skånska Energi strävar efter att styrningen av koncernen ska hål-
la hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem 
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 uppgår till 51 732 000 kr, förde-
lat på 1 638 174 A-aktier med tio röster per aktie och 6 638 946 
B-aktier med en röst per aktie. Sammanlagt finns 8 277 120 
aktier med ett kvotvärde om 6,25 kr per aktie. Aktierna är 
registrerade elektroniskt i enlighet med avstämningsförbehåll 
i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear AB. Ingen 
aktieägare innehar mer är 10 procent av rösterna eller kapitalet. 
Vid årsstämman 2013 erhöll styrelsen ett bemyndigande att för 
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning 
av aktiekapitalet genom nyemission innebärande möjlighet för 
styrelsen att utge aktier i samband med företagsförvärv eller 
förvärv av verksamhet. Bemyndigandet omfattar en rätt för sty-
relsen att utge sammanlagt högst 160 000 A-aktier och 640 000 
B-aktier. Motsvarande bemyndigande erhölls vid årsstämman 
2012. 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 
bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen och 

revisionsberättelsen. Denna bolagsstämma benämns ”årsstäm-
ma”. Inom Skånska Energi hålls årsstämma normalt under maj/
juni månad. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bo-
lagsstämma 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 behandla 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. Utöver dessa ingår normalt styrelsens ordförande 
i valberedningen. Valberedningens uppgift är att föreslå antalet 
ledamöter och suppleanter i styrelsen, lämna förslag till ordfö-
rande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt 
föreslå arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var 
och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna 
förslag till val och arvodering av revisorer. Om enstaka ledamot i 
valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört 
väljs ersättare vid nästa årsstämma. 

Vid årsstämman 2013 utsågs för en tid av ett år Eva Anders-
son, Göran Boijsen, Marianne Leo och Anders Nilsson att ingå 
i valberedningen med Anders Nilsson som ordförande. Valbe-
redningen har under 2013 haft ett protokollfört möte och har 
dessutom deltagit i styrelsens strategimöte. 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 
ej kan omväljas det år de fyller 70 år. Ledamöterna och supple-
anterna väljs på årsstämma för tiden intill dess årsstämma ägt 
rum under andra räkenskapsåret efter valet. Om särskilda skäl 

Bolagsstyrningsrapport
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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 styrelserepresen-
tation för de privat anställda. Vid årsstämman 2013 omvaldes 
styrelseledamöterna Catrine Buregård, Charlie Nilsson och Dag 
Olsson för en tid av två år samt valdes tidigare suppleanten Hans 
Pettersson till ny ordinarie ledamot för en tid av två år.  Styrelsen 
består av styrelseledamöterna Göran Boijsen, Catrine Buregård, 
Ann Hermansson, Anna Kristoffersson, Charlie Nilsson, Hans 
Pettersson, Margaretha Pettersson, Dag Olsson samt av styrelse-
suppleant Kent Petersson. Alla de stämmovalda ledamöterna är 
att anse som ”oberoende” i enlighet med Koden. Arbetstagarre-
presentanterna är däremot ”beroende” på grund av sina anställ-
ningar. Styrelsens sammansättning framgår av tabellen nedan. 
En närmare presentation av styrelsen görs på sidorna 32-33.

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 aktiebo-
lagslagen, 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. Härut-
över behandlar styrelsen löpande och uppkomna ärenden.

Styrelsens arbete 2013
Styrelsen genomförde sju protokollförda ordinarie sammanträ-
den under 2013 varav ett konstituerande. Dessutom genomför-
des ett årligt strategimöte under två dagar då långsiktiga och 
principiella utvecklingsfrågor diskuteras. Sammanträdena har 
följt den plan som anges i styrelsens arbetsordning och som 
framgår av cirkeldiagram 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 (se nedan). Utskottens uppgift är att bereda 
ärenden för styrelsens beslut och de saknar således beslutsbefo-
genheter. Ledamöterna i Ersättningsutskottet, tillsammans med 
ordföranden och vice ordföranden, bistod under hösten VD i 
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Styrelsens sammansättning Närvaro

Namn Invald år Arvode, kr 1) Styrelsemöten
Ersättnings- 

utskottsmöten
Revisions-

utskottsmöten

Göran Boijsen, Ordförande 1993 155 750 7/7 1/1 4/4

Anna Kristoffersson, Vice Ordförande 2011 80 100 7/7 - -

Catrine Buregård 1998 53 400 5/7 - 2/4

Ann Hermansson 2012 53 400 6/7 1/1 -

Charlie Nilsson 1993 53 400 7/7 - -

Dag Olsson 2003 53 400 7/7 - 4/4

Hans Pettersson 2) 2013 53 400 6/7 - -

Margaretha Pettersson 2006 53 400 6/7 1/1 -

Kent Petersson, Suppleant 2012 22 250 7/7 - -

Stefan Jeppsson, Arbetstagarrepresentant - - 7/7 - -

Sten-Åke Lundbladh, Arbetstagarrepresentant 3) - - 4/4 - -

Åsa Wigren, Arbetstagarrepresentant 3) - - 3/3 - -

Mats Eriksson, Suppleant Arbetstagarrepresentant - - 6/7 - -

Richard Nordblad, Suppleant Arbetstagarrepresentant - - 4/7 - -

Totalt 578 500

1) Grundarvode enligt beslut på årsstämman 2013. Total ersättning för 2013 inkluderande extra arbete, utskottsarbeten etc, redovisas i not 5.
2) Hans Pettersson var suppleant fram till och med  2013-05-23 och styrelseledamot tiden därefter.  
3) Sten-Åke Lundbladh var arbetstagarrepresentant fram till och med  2013-05-23 och Åsa Wigren tiden därefter.

arbetet att rekrytera CFO (Chief Financial Officer) och chef för 
Affärsområdet Energilösningar.

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 samtliga dotterbolag leds av tjänstemannastyrelser, vil-
ket i praktiken innebär att alla viktiga beslut tas i koncernstyrelsen. 

Revisionsutskottet
Revisionsutskottets ledamöter var Dag Olsson (ordförande), 
Göran Boijsen och Catrine Buregård. Utskottet hade fyra 
protokollförda möten under 2013. Vid dessa möten deltog även 
företrädare för koncernledningen. Avstämningar gjordes med 
externa revisorer. Revisionsutskottet behandlade främst den 
finansiella rapporteringen, policys av finansiell karaktär samt 
hanteringen av risker.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet ska bereda de ersättningsärenden som 
beslutas av styrelsen och årsstämman. Ersättningsutskottets 

ledamöter var Ann Hermansson (ordförande), Göran Boijsen och 
Margaretha Pettersson. Utskottet genomförde ett protokollfört 
möte under 2013. Vid detta möte genomfördes en översyn av 
bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. 
Dessutom genomfördes den regelbundna revideringen av VD 
anställningsförhållanden och förslag till reviderat anställningsav-
tal utarbetades.

Koncernledning
Koncernledningen 2013 bestod av VD Per Eliasson, Kristina 
Billberg, Andreas Hellqvist (t o m den 30 april), Mats Holm, 
Camilla Holmberg, Anders Mårtensson, Bobby Odenhag samt 
Mats Sjöström.

Koncernledningen sammanträder månadsvis och avhandlar 
då koncernens finansiella utveckling, gemensamma utvecklings-
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, informa-
tion, intern kontroll och varumärket. Utöver koncernledning, 
affärsområden och koncernfunktioner finns ett antal arbetsgrup-
per som koordinerar gemensamma viktiga områden som miljö 
och arbetsmiljö.
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Ersättningar
STYRELSE OCH VALBEREDNING
Enligt årsstämmans beslut 2013 uppgår arvodet till var och 
en av de stämmovalda styrelseledamöterna till 53 400 kr. Till 
ordföranden utgår 155 750 kr och till vice ordförande 80 100 kr. 
Till styrelsesuppleant utgår 22 250 kr. Därtill kan efter beslut av 
styrelsens ordförande särskild ersättning utgå för omfattande ex-
tra arbetsuppgifter. Arbetstagarrepresentanter erhåller lön enligt 
avtal. Ledamöter i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och 
valberedningen erhåller arvode baserat på principen om särskild 
ersättning. För upplysning om ersättningar till ledamöterna 2013 
hänvisas till Not 5.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig 
och konkurrenskraftig kompensation som förmår attrahera och 
behålla kvalificerade medarbetare till Skånska Energis kon-
cernledning. Koncernledningens ersättning, exkluderat VD, 
omfattar fast lön och årlig variabel lön. Delarna avses skapa ett 
välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar 
individens ansvar och koncernens resultatutveckling. Den fasta 
lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens 
ansvar, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revide-
ras årligen. För erhållande av årlig variabel lön förutsätts uppfyl-
lelse av årligen fastställda mål. Målen är relaterade till företagets 
resultat och är mätbara. Den årliga variabla delen kan uppgå till 
maximalt 25 000 kr per anställd och omfattar all personal. För 
verksamhetsåret 2013 uppnåddes inte kriterierna för utbetalning 
av någon variabel lön. 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 
sex månader. Vid uppsägningen från företagets sida är VD, utöver 
lön under uppsägningstiden berättigad till ett avgångsvederlag 
motsvarande tolv månader. Rätt till avgångsvederlag föreligger 
för VD under en period av 21 månader i händelse av en uppsäg-
ning från VDs sida med anledning av inträdd ägarförändring 
innebärande att mer än 50 procent av rösterna i Skånska Energi 
innehas av en ägare. VD och koncernledningens övriga förmåner 
ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis i 
marknaden. Förmånerna kan utgöras av pension, friskvård, för-
månsbil och avgångsvederlag. För upplysningar om ersättningar 
till ledande befattningshavare 2013 hänvisas till Not 5.

Revisor
På årsstämman 2013 omvaldes Deloitte AB till bolagets revisor 
fram till och med årsstämman 2014. Huvudansvarig revisor är 
Johan Rasmusson. Revisionen avrapporteras till aktieägarna i 
form av revisionsberättelsen. Denna utgör en rekommendation 
till aktieägarna inför deras beslut på årsstämman om faststäl-
lande av resultaträkningen och balansräkningen för moder-

bolaget och koncernen, disposition av vinsten i moderbolaget 
samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen 
och god revisionssed, 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 respektive 
affärsområdesledningar, koncernledningen och revisionsutskot-
tet samt till Skånska Energi ABs styrelse. En gång per år träffar 
revisorn bolagets styrelse utan att VD eller annan person från 
koncernledningen är närvarande. Enligt revisorslagen är revisorn 
skyldig att löpande pröva sitt oberoende. För information om 
arvode till revisorn hänvisas till Not 4.

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

Kontrollmiljö
Skånska Energis kontrollmiljö bestämmer de individuella och 
kollektiva förhållningssätten inom koncernen. Den definieras 
genom policys, rutiner och manualer. Skånska Energis styrelse 
har det övergripande ansvaret för att upprätta ett system för 
intern kontroll. Ansvaret för att upprätthålla en kontrollmiljö är 
delegerat till verkställande direktören. Styrelsen har inrättat ett 
revisionsutskott som bistår styrelsen med bland annat utvärde-
ring av manualer, policys samt väsentliga redovisningsprinciper 
som koncernen tillämpar. Ansvar och befogenheter definieras i 
instruktioner för attesträtt, manualer, policys 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 
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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 tillfredstäl-
lande 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 styrelsesammanträ-
de behandlas koncernens ekonomiska situation. Revisionsutskot-
tet följer upp den ekonomiska redovisningen och får rapportering 
från bolagets revisor med iakttagelser och rekommendationer. 
Styrelsen har mot bakgrund av verksamhetens omfattning och 
befintliga kontrollaktiviteter fattat beslut om att det inte förelig-
ger något behov av att införa en särskild granskningsfunktion 
(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.
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Styrelse och suppleanter
Ledamöter

GÖRAN BOIJSEN
Född 1951. Ordförande sedan 2011. Ledamot 
sedan 1993. Suppleant 1978–1993. Göran 
Boijsen har varit anställd inom Försvars-
makten 1973–2006, varav 20 år i ledande 
befattning, bland annat under fem år som chef 
för Karlskrona Kustartilleriregemente, fyra 
år som Marinattaché i USA och två år som chef 
för Södra Militärdistriktet. 
Sedan 2006 är Göran Boijsen verksam som 
egen företagare. 
UTBILDNING: Högre militär chefsutbildning  
i Sverige samt i USA. 
AKTIEINNEHAV: 43 349 A-aktier och  
172 084 B-aktier (eget och genom  
närstående).

ANNA KRISTOFFERSSON
Född 1964. Vice ordförande sedan 2011. 
Suppleant 2009–2011. Anna Kristoffersson är 
verksam som egen företagare inom familjens 
lantbruk. Hon har tidigare bland annat varit 
verksam som marknads- och försäljningschef 
för Östeuroparegionen inom Lyckeby.   
UTBILDNING: Civilingenjör samt MBA. 
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i Scan 
AB, Taurus Köttrådgivning AB och Stiftelsen 
Lantbruksforskning. 
TIDIGARE UPPDRAG: Styrelseledamot i 
Sveriges Djurbönder Ekonomisk Förening och 
Sveriges Bränneriintressenter Trading AB.
AKTIEINNEHAV: 106 A-aktier och 26 B-aktier.

DAG OLSSON
Född 1963. Ledamot sedan 2003. Suppleant 
1995–2003. Dag Olsson är verksam som 
Kreditanalytiker på Handelsbanken. Han har 
lång erfarenhet från finansbranschen, bland 
annat som kontorschef, kreditriskcontroller, 
aktiemäklare och företagsrådgivare inom i 
huvudsak Handelsbanken.
UTBILDNING: Civilekonom och reservofficer.
AKTIEINNEHAV: 166 A-aktier och 1674 
B-aktier.

CHARLIE NILSSON
Född 1955. Ledamot sedan 1993. Charlie 
Nilsson är verksam som driftschef inom 
Svedala Exploraterings AB (SVEDAB) samt 
bedriver verksamhet i eget aktiebolag. Han 
har lång erfarenhet inom fastighets- och 
energibranschen, bland annat som egen 
företagare och driftsansvarig inom kommunal 
fastighetsförvaltning. 
UTBILDNING: Teknisk utbildning och  
reservofficer.  
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i KKB 
Fastigheter AB. 
TIDIGARE UPPDRAG: Ordförande i Tekniska 
Nämnden i Kävlinge kommun och styrelsele-
damot i Sydvatten AB. 
AKTIEINNEHAV: 5 812 A-aktier och  
23 862 B-aktier (eget och genom bolag).

MARGARETHA PETTERSSON
Född 1958. Ledamot sedan 2006. Supple-
ant 2003–2006. Margaretha Pettersson är 
verksam som VD för Humanus Utbildning Syd 
AB. Hon har en bakgrund inom utbildnings-
väsendet och har tidigare bland annat varit 
verksam som regionchef för Didaktus samt 
som folkhögskolerektor. 
UTBILDNING: Folkhögskollärarlinjen samt 
rektorsutbildning. 
AKTIEINNEHAV: 125 A-aktier och 500 B-aktier.

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

Vid årsstämman den 23 maj 2013 omvaldes Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2014. 
Huvudansvarig revisor är Johan Rasmusson, auktoriserad revisor och medlem av FAR.
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Suppleanter

ANN HERMANSSON
Född 1956. Ledamot sedan 2012. Suppleant 
2010–2012. Ann Hermansson är verksam 
som personalchef i Sparbanken Syd. Hon har 
tidigare varit verksam som jurist inom LRF- 
familjen samt som konsult inom HR-området. 
UTBILDNING: Jur. kand. 
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i  
Hushållningssällskapet Malmöhus.
AKTIEINNEHAV: 2 880 A-aktier och  
11 520 B-aktier.

HANS PETTERSSON
Född 1951. Ledamot sedan 2013. Suppleant 
2011–2013. Hans Pettersson är VD i Dynea 
OY. Han har lång erfarenhet från ledande 
befattningar inom industrin, bland annat som 
VD för Modo Paper och vice VD för ASSI Domän, 
VD för MacGregor AB samt senast som VD för 
Superfos A/S. 
UTBILDNING: Civiljägmästare och reservoffi-
cer. ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i AR 
Packaging. TIDIGARE UPPDRAG: Styrelseord-
förande i Euromaint Gruppen AB samt andra 
bolag i denna koncern, Flextrus Group AB, 
Arctic Grycksbo Paper AB samt styrelseleda-
mot i Grycksbo Paper Holding AB och Novenco 
A/S. AKTIEINNEHAV: 2 875 A-aktier och 11 500 
B-aktier.

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

ÅSA WIGREN
Född 1971
Arbetstagarrepresentant
Ledamot sedan 2013
AKTIEINNEHAV: 0

KENT PETERSSON
Född 1955. Suppleant sedan 2012. Kent Peters-
son ansvarar för plåtavdelningen på Malmö 
Plåt & Byggservice AB och har tidigare varit 
anställd i BPA Plåt. Kent Petersson har tidigare 
varit delägare i Malmö Plåt & Byggservice 
AB och i VVS Varuhuset. Han är delägare i 
Fastighetsbolag 1999 Wanaka, Timaru, Kirse, 
Kvarnhög och Dalaplan.
UTBILDNING: Yrkesskola Byggnadsplåtslagare  
ÖVRIGA UPPDRAG: Vice ordförande Genarps 
Byalag, Ordförande valberedningen Plåtsla-
garnas Riksförbund.  
AKTIEINNEHAV: 18 422 A-aktier och  
73 688 B-aktier (eget och genom närstående).

RICHARD NORDBLAD
Född 1967. Arbetstagarrepresentant
Suppleant sedan 2011. 
AKTIEINNEHAV: 0

MATS ERIKSSON
Född 1956. Arbetstagarrepresentant
Suppleant sedan 2007. 
AKTIEINNEHAV: 25 A-aktier och 300 B-aktier.
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PER ELIASSON
VD och koncernchef. Affärsområdeschef 
Produktion. Född 1963. Anställd sedan 2004. 
Per Eliasson har lång erfarenhet av ledande 
befattningar inom energisektorn.  
UTBILDNING: Teknisk utbildning,  
marknadsekonomi. 
ÖVRIGA UPP DRAG: Styrelseledamot i 
TicTac Interactive AB, MFF och HK Ankaret, 
bolagsman i Blå Lavendel Handelsbolag samt 
styrelseuppdrag i ett antal bolag i Skånska 
Energi koncernen.  
AKTIEINNEHAV: 5 002 A- aktier och  
18 009 B -aktier.

BOBBY ODENHAG
Affärsområdeschef Elhandel. Född 1975. 
Anställd sedan 2008. Bobby Odenhag har  
gedigen erfarenhet från energibranschen, 
bland annat som ansvarig för fjärrvärme- 
verksamhet. 
UTBILDNING: Civilingenjör, maskinteknik. 
AKTIEINNEHAV: 0

SASO STOJANOVSKI
Affärsområdeschef Energilösningar från 
och med 1 februari 2014. Född 1977. Anställd 
sedan 2014. Saso Stojanovski har bred erfa-
renhet av energibranschen bland annat som 
ansvarig för strategiska affärer. 
UTBILDNING: Fil.mag i Företagsekonomi.
AKTIEINNEHAV: 0

CAMILLA HOLMBERG
Kommunikationschef. Född 1969. Anställd 
sedan 2011. Camilla Holmberg har lång 
erfarenhet av kommunikationsfrågor och 
marknadsföring och har bland annat varit 
verksam som kommunikationschef.  
UTBILDNING: Fil. kand. i Media och  
kommunikation.
AKTIEINNEHAV: 0

ANDERS UNGER
CFO från och med 1 februari 2014. Född 1965. 
Anställd sedan 2014. Anders Unger har lång 
erfarenhet från kvalificerad ekonomistyrning 
från befattningar som administrativ chef och 
ekonomichef. 
UTBILDNING: Civilekonom. 
AKTIEINNEHAV: 0

MATS SJÖSTRÖM
Affärsområdeschef Elnät. Född 1954. Anställd 
sedan 1996. Mats Sjöström har lång teknisk 
erfarenhet från elbranschen, både som konsult 
och entreprenör. 
UTBILDNING: Ingenjör. 
AKTIEINNEHAV: 93 A- aktier och 1 123 B- aktier. 
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(Kkr) Not
Koncernen

2013
Koncernen

2012
Moderbolaget

2013
Moderbolaget

2012

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 2 332 407 334 391 833 1 297
Aktiverat arbete för egen räkning 1 241 1 992 - -
Övriga rörelseintäkter 3 1 330 13 103 14 687 13 602

334 978 349 486 15 520 14 899

Rörelsekostnader 
Råvaror och förnödenheter -39 938 -37 859 - -
Energiinköp -161 266 -171 183 -3 -8
Övriga externa kostnader 4 -40 685 -39 500 -9 930 -9 078
Personalkostnader 5 -41 319 -36 286 -11 079 -10 846
Av- och nedskr. av immateriella och materiella anl.tillg. 6 -23 256 -26 726 -616 -1 086

-306 464 -311 554 -21 628 -21 018

Rörelseresultat 28 514 37 932 -6 108 -6 119

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 748 3 148 26 439 26 336
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -2 663 -761 -653 -815

-915 2 387 25 786 25 521

Resultat efter finansiella poster 27 599 40 319 19 678 19 402

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfond - - - -12 500

Resultat före skatter 27 599 40 319 19 678 6 902

Minoritetens andel i resultat före skatt - 33 - -

Skatt på årets resultat 8 -6 314 -5 886 -4 401 -2 106

ÅRETS RESULTAT 21 285 34 466 15 277 4 796

Resultaträkning
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(Kkr) Not
Koncernen

2013-12-31
Koncernen

2012-12-31
Moderbolaget

2013-12-31
Moderbolaget

2012-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 6 1 492 2 089 - -

1 492 2 089 - -

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 85 151 89 761 2 638 2 951
Maskiner o andra tekniska anläggningar 6 193 481 200 629 - 200
Inventarier 6 3 261 1 891 161 155
Pågående nyanläggningar och förskott 6 11 579 4 182 - -

293 472 296 463 2 799 3 306

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 9 - - 126 925 127 125
Fordringar hos koncernföretag 10 - - 282 607 262 607
Andra långfristiga fordringar 258 670 - -

258 670 409 532 389 732

Summa anläggningstillgångar 295 222 299 222 412 331 393 038

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter 2 432 1 346 - -
Elcertifikat 11 9 851 8 198 512 456

12 283 9 544 512 456
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 35 171 27 878 24 676 17 953
Fordringar hos koncernföretag - - 21 744 28 141
Skattefordringar 278 - 2 397 2 896
Upparbetade, ej fakturerade intäkter 12 492 527 - -
Övriga fordringar 2 476 3 445 - -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 32 138 49 560 830 962

70 555 81 410 49 647 49 952

Kortfristiga placeringar 14 - 12 793 - 12 793
Kassa och bank 38 346 38 953 16 790 3 428

Summa omsättningstillgångar 121 184 142 700 66 949 66 629

SUMMA TILLGÅNGAR 416 406 441 922 479 280 459 667

Balansräkning
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(Kkr) Not
Koncernen

2013-12-31
Koncernen

2012-12-31
Moderbolaget

2013-12-31
Moderbolaget

2012-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 15
Bundet eget kapital
Aktiekapital (8 277 120 aktier, kvotvärde 6,25 kr) 51 732 51 732 51 732 51 732
Bundna reserver/Reservfond 31 375 29 805 - -

83 107 81 537 51 732 51 732
Fritt eget kapital
Fria reserver/Balanserad vinst 153 573 143 825 368 052 379 463
Årets resultat 21 285 34 466 15 277 4 796

174 858 178 291 383 329 384 259

Summa eget kapital 257 965 259 828 435 061 435 991

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

- - 12 841 12 841

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 8 44 945 45 051 - -

44 945 45 051 - -

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 16 31 563 54 313 - -
Övriga skulder - 900 - 900

31 563 55 213 - 900

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 16 2 750 687 - -
Leverantörsskulder 30 537 27 247 1 444 1 462
Skulder till koncernföretag - - 22 905 2 758
Skatteskulder - 912 - -
Övriga skulder 10 280 7 542 3 641 2 715
Fakturerade, ej upparbetade intäkter 12 1 134 1 228 - -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 37 232 44 214 3 388 3 000

81 933 81 830 31 378 9 935

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 416 406 441 922 479 280 459 667

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 14 600 14 600 14 600 14 600
Aktier i dotterbolag 114 881 115 195 - -

129 481 129 795 14 600 14 600

Ansvarsförbindelser 
Pensionsåtagande 247 265 247 265
Garantier för entreprenader 35 498 30 244 35 498 30 244
Borgen för lån i koncernföretag - - 55 000 55 000

35 745 30 509 90 745 85 509

B A L A N S R Ä K N I N G38

Balansräkning  forts.
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Kassaflödesanalys

(Kkr) Not
Koncernen

2013
Koncernen

2012
Moderbolaget

2013
Moderbolaget

2012

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 27 599 40 319 19 678 19 402

Avskrivningar enligt plan 23 256 26 726 616 1 086

Realisationsvinst/-förlust, sålda anläggningstillgångar -1 -2 409 99 - 

Betald skatt -7 610 -9 332 -5 861 -11 719

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

43 244 55 304 14 532 8 769

Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel)
Ökning (-) / minskning (+) av varulager -2 739 -681 -56 -18

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar 11 132 -13 429 8 708 20 064

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 1 017 2 883 21 443 -1 720

Summa förändring av rörelsekapital  
(exkl. likvida medel)

9 410 -11 227 30 095 18 326

Kassaflöde från den löpande verksamheten 52 654 44 077 44 627 27 095

Investeringsverksamheten
Investeringar / försäljningar av materiella  
anläggningstillgångar, netto

-19 668 -19 345 -110 -

Förvärv av verksamhet 1 - -110 083 -  -

Förvärv / försäljning av aktier och andelar, netto - - -299 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 668 -129 428 -409 -

Kassaflöde efter investeringar 32 986 -85 351 44 218 27 095

Finansieringsverksamheten
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar 412 1 106 -19 600 -58 915

Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skulder -23 649 54 312 -900 - 

Ökning (+) / minskning (-) av avsättningar - 1 498 - -

Utdelning till aktieägare -23 176 -23 176 -23 176 -23 176

Återbetalning preskriberad utdelning 27 16 27 16

Förvärv minoritetsandel - -1 922 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -46 386 31 834 -43 649 -82 075

Förändring av likvida medel -13 400 -53 517 569 -54 980

Likvida medel vid årets början 51 746 105 263 16 221 71 201

Likvida medel vid årets slut 38 346 51 746 16 790 16 221

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 38 346 38 953 16 790 3 428

Kortfristiga placeringar - 12 793 - 12 793

38 346 51 746 16 790 16 221
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Bokslutskommentarer och noter
REDOVISNINGSPRINCIPER
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsre-
dovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från 
Bokföringsnämnden och FAR. När allmänna råd från Bokförings-
nämnden och FAR saknas har vägledning hämtats från Redovis-
ningsrådet. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

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

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan.

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

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

Avskrivningsprinciper för  immateriella och materiella 
tillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnings-
värden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt 
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskriv-
ningstider används i koncernen:

Goodwill –5 år
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
Inventarier 5 år

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

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

Elcertifikat
Innehavet av elcertifikat anses utgöra en immateriell omsätt-
ningstillgång  och redovisas under rubriken ”Varu lager” i ba-
lansräkningen. 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 inne-
havda elcertifikat, och därutöver till skuldens marknadsvärde. 
Skulden för reglering av elcertifikat redovisas i balansräkningen 
under rubriken ”Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter”.

Entreprenaduppdrag
Pågående entreprenader resultatavräknas i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendation RR 10, enligt metod för 
successiv vinstavräkning. Detta innebär att pågående entrepre-
nader resultatavräknas i takt med att dessa färdigställs. Som 
grundläggande villkor för tillämpning av  successiv vinstavräk-
ning gäller för varje projekt att projektintäkt och projektkost-
nad ska kunna storleksbestämmas på ett tillförlitligt sätt och 
att nedlagda kostnader enligt projektredovisningen korrekt 
återspeglar den verkliga färdigställandegraden. För varje indi-
viduellt projekt där upparbetningen överstiger faktureringen 
redovisas i balans räkningen nettosaldot som upp arbetade ej 
fakturerade intäkter på tillgångssidan. I de fall faktureringen 
överstiger upparbetningen redovisas fakturerade ej upparbetade 
intäkter som en skuldpost.

Skatter inklusive uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell och 
uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det 
skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas 
utifrån aktuell skattesats på skillnaden mellan redovisade och 
skattemässiga värden på företagets tillgångar respektive skulder. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen i den 
omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot fram-
tida skattepliktiga resultat. För redovisning av skatt på koncernbi-
drag hänvisas till avsnittet Koncernbidrag och aktieägartillskott.

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver
I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioner 
och obeskattade reserver. Sådana poster i de enskilda företagen 
återförs med tillämpning av aktuell skattesats. 

Den därvid beräknade skatten har i koncernens resultaträk-
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ning redovisats som uppskjuten skatt. Resultateffekten efter 
skatt redo visas i resultaträkningen som en del av årets vinst och i 
balansräkningen som bundet eget kapital.

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

Intäkter
Intäktsredovisning sker i takt med att väsentliga risker och 
förmåner som är förknippade med företagets varor och tjänster 
överförts till köparen. För energiprodukter sker intäktsredovis-
ning vid leverans till kund. Anslutningsavgifter intäktsförs vid 
leveransstart i enlighet med branschpraxis.

Koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisnings-
rådets rekommendation RR 1:00.

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt  
innehar mer än 50 procent av röste talet eller på annat sätt har ett 
be stämmande inflytande över den drift mässiga och finansiella 
styrningen. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden.

Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotter företag 
betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt 
förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. 
Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovis-

ningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, iden-
tifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen 
goodwill eller negativ goodwill.

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

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner 
mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande 
orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster 
elimineras på samma sätt som orealiserade vinster såvida det inte 
föreligger ett nedskrivningsbehov.

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

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

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottaga-
ren och  akti veras i aktier och andelar hos givaren, i den mån 
nedskrivning ej erfordras.
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■  Not 2 – Nettoomsättning per rörelsegren

    Koncernen
2013

 Koncernen
2012

Moderbolaget  
2013

Moderbolaget  
2012

Elnät 110 244 110 681 - -
Energilösningar 66 410 62 764 - -
Elhandel 149 253 157 258 - -
Produktion 13 454 10 625 833 1 297
Eliminering av intern försäljning -6 954 -6 937 - -

332 407  334 391 833 1 297

Koncernen: I uppgifterna ovan ingår ej allmän energiskatt. Denna uppgår till 74 867 kkr (67 135).

■  Not 4 –  Arvode och kostnadsersättningar till revisorerna

    Koncernen
2013

 Koncernen
2012

Moderbolaget  
2013

Moderbolaget  
2012

Deloitte AB:
Revisionsuppdrag 430 404 146 134
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 100 38 100 38
Övriga tjänster 26 125 18 106

556 567 264 278

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 3 – Övriga rörelseintäkter

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

■  Not 1 – Förvärvade verksamheter

Under 2012 förvärvades verksamheten i Streamgate Två AB omfattande nio vattenkraftverk med en medelproduktion om 36,0 GWh.
Ersättningen uppgick till 114 347 Kkr. Förvärvsrelaterade utgifter hänförliga till förvärvet uppgick till 0 Kkr. Förvärvade tillgångar
och skulder har i koncernen redovisats till verkliga värden.

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

Materiella anläggningstillgångar 127 134
Omsättningstillgångar 7 138
Avsättningar -17 030
Övriga kortfristiga skulder -2 895
Utbetald ersättning 114 347
Likvida medel i det förvärvade företaget -4 264
Påverkan på koncernens likvida medel 110 083
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■  Not 5 – Personal

Medeltalet anställda
  Koncernen

2013
Koncernen

2012
Moderbolaget  

2013
Moderbolaget  

2012

Kvinnor 15 14 11 11
Män 50 43 3 4

65 57 14 15
Medeltalet anställda avser endast personal i Sverige.

Könsfördelning i styrelsen och koncernledningen
I styrelsen per den 31 december 2013 var fördelningen 50 % kvinnor (57 %) och 50 % män (43 %).
I koncernledningen per den 31 december 2013 var fördelningen 29 % kvinnor (25 %) och 71 % män (75 %).

Löner, arvoden och ersättningar:
Catrine Buregård, ledamot 58 64 58 64
Göran Boijsen, ordförande 160 173 160 151
Ann Hermansson, ledamot 65 37 65 37
Anna Kristoffersson, ledamot 87 88 87 86
Per-Åke Mattsson, ledamot - 27 - 27
Charlie Nilsson, ledamot 53 55 53 55
Dag Olsson, ledamot 73 78 73 78
Hans Pettersson, suppleant 40 22 40 22
Kent Petersson, suppleant 22 11 22 11
Margaretha Pettersson, ledamot 60 57 60 57
Styrelse 618 612 618 588
Valberedning 37 41 37 41
Per Eliasson, VD 1 535 1 266 1 535 1 266
Andra ledande befattningshavare: 
   Koncernen: 7 personer (7) 4 300 3 904 2 445 2 711
Övriga anställda 21 785 18 700 3 060 2 966

28 275 24 523 7 695 7 572

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

Sociala avgifter och pensioner:
Sociala avgifter enligt lag och avtal 10 033 9 103 2 663 2 620
Pensionskostnader:
Per Eliasson, VD 243 254 243 254
Andra ledande befattningshavare 639 520 203 255
Övriga anställda 1 018 914 311 313

11 933 10 791 3 420 3 442

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

Löner och ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare

Grundlön
Rörlig

ersättning
Andra 

förmåner
Pensions-

kostnad
Övrig

ersättning Summa

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Verkställande direktören 1 535 1 266 - - 14 35 243 254 - - 1 792 1 555
Övriga ledande befattningshavare 4 300 3 904 - - 50 51 639 520 - - 4 989 4 475
Koncernen totalt 5 835 5 170 - - 64 86 882 774 - - 6 781 6 030
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■  Not 6 – Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Koncernen Goodwill
Byggnader 

och mark Maskiner Inventarier
Pågående 

nyanläggningar Totalt

Ack. anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde 4 426 99 781 411 832 10 328 4 181 530 548

Investeringar - - 8 290 2 293 9 178 19 761

Försäljning/utrangering - - - -274 - -274

Omklassificeringar - - 1 780 - -1 780 0

Utgående ack. anskaffningsvärde 4 426 99 781 421 902 12 347 11 579 550 035
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar -1 647 -10 021 -201 340 -8 437 - -221 445

Årets avskrivningar -597 -4 609 -15 956 -832 - -21 994

Försäljning/utrangering - -  - 183 - 183

Omklassificeringar - - - - - -

Utgående ack. avskrivningar -2 244 -14 630 -217 296 -9 086 - -243 256
Ack. nedskrivningar
Ingående nedskrivningar -690 - -9 863 - - -10 553

Årets nedskrivningar - - -1 262 - - -1 262

Utgående ack. nedskrivningar -690 - -11 125 - - -11 815
Utgående planenligt restvärde 1 492 85 151 193 481 3 261 11 579 294 964

Taxeringsvärde: Byggnader 82 459

Mark 3 039

85 498

Moderbolaget
Byggnader 

och mark Maskiner Inventarier
Pågående 

nyanläggningar Totalt

Ack. anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde 9 141 4 650 4 880 - 18 671

Investeringar -  - 110 - 110

Försäljning/utrangering - - - - -

Omklassificeringar - - - - -

Utgående ack. anskaffningsvärde 9 141 4 650 4 990 - 18 781
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar -6 191 -2 565 -4 725 - -13 481

Årets avskrivningar -312 -200 -104 - -616

Försäljning/utrangering - - - - -

Utgående ack. avskrivningar -6 503 -2 765 -4 829 - -14 097
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående nedskrivningar - -1 885 - - -1 885

Årets nedskrivningar - - - - -

Utgående ack. nedskrivningar - -1 885 - - -1 885
Utgående planenligt restvärde 2 638 0 161 - 2 799

Taxeringsvärde: Byggnader 8 833

Mark 3 039

11 872
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■  Not 7 – Resultat från finansiella investeringar

  Koncernen
2013

Koncernen
2012

Moderbolaget  
2013

Moderbolaget  
2012

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Utdelning på aktier och andelar 168 364 168 364

Vinst avyttring placeringar 626 57 626 57

Ränteintäkter 954 1 877 743 1 538

Koncerninterna ränteintäkter - - 24 902 23 527

Återföring nedskrivning, kortfristiga placeringar - 850 - 850

1 748 3 148 26 439 26 336

Räntekostnader och liknande resultatposter 
Räntekostnader -2 284 -320 -1 -65

Koncerninterna räntekostnader - - -304 -352

Övriga finansiella kostnader -379 -441 -348 -398

-2 663 -761 -653 -815

Finansnetto -915 2 387 25 786 25 521

■  Not 8 – Skatt på årets resultat

  Koncernen
2013

Koncernen
2012

Moderbolaget  
2013

Moderbolaget  
2012

Aktuell skatt -6 420 -10 137 -6 359 -9 930

Skatt på koncernbidrag - - 1 958 7 824

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 106 -952 - -

Uppskjuten skatt avseende förändring skattesats - 5 213 - -

Minoritetens andel i skatt på årets resultat - -10 - -

-6 314 -5 886 -4 401 -2 106

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader

Koncernen
Belopp vid 

årets ingång
Redovisat över
res.räkningen

Redovisat över
eget kapital

Belopp vid 
årets utgång

Maskiner och inventarier -42 301 106 - -42 195

Periodiseringsfond -2 750 - - -2 750

-45 051 106 - -44 945
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■  Not 9 – Finansiella anläggningstillgångar - aktier och andelar

Koncernen
2013

Koncernen
2012

Moderbolaget
2013

Moderbolaget
2012

Ingående balans - - 127 125 123 125

Förvärv -  - - 4 000

Avyttringar - - -200 -

Utgående balans - - 126 925 127 125

Dotterföretag Org nr Säte
Antal

aktier
Kapital-

andel

Bokfört
värde

2013-12-31

Bokfört
värde

2012-12-31

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% 3 430 100

Skånska Energi Vattenkraft AB 556059-1363 S.Sandby 2 000 100% 5 495 5 495

   Nissan Vattenkraft AB 556677-7420 S.Sandby 1 000 100% - -

   Streamgate Två AB 556820-3300 S.Sandby 50 000 100% - -

Skånska Energi Borrning AB 556737-6131 S.Sandby 1 000 100% - 3 430

Energiutveckling i Skåne AB 556785-6132 S.Sandby 1 000 100% - 100

126 925 127 125

■  Not 11 – Elcertifikat

Koncernen
2013

Koncernen
2012

Moderbolaget
2013

Moderbolaget
2012

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 8 198 7 078 456 438

Inköpta och erhållna 11 422 12 721 56 456

Avyttrade och anullerade -9 769 -11 601 - -438

9 851 8 198 512 456

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

■  Not 10 – Fordringar hos koncernföretag

Långfristiga fordringar hos koncernföretag är reversfordringar på dotterbolag.
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■  Not 12 – Upparbetade, ej fakturerade intäkter/Fakturerade, ej upparbetade intäkter

Upparbetade, ej fakt int Faktuerade, ej upparb int

Koncernen 2013 Koncernen 2012 Koncernen  2013 Koncernen 2012

Upparbetade intäkter på ej avslutade entreprenader 12 382 12 025 12 810 6 391

Förskott på ej avslutade entreprenader -11 890 -11 498 -13 944 -7 619

492 527 -1 134 -1 228

■  Not 13 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Upplupna energiintäkter 25 401 40 392 178 103

Upplupna elcertifikatsintäkter 939 1 102 - 56

Upplupna försäljningsintäkter 2 128 6 322 - -

Övriga poster 3 670 1 744 652 803

32 138 49 560 830 962

■  Not 14 – Kortfristiga placeringar

2013-12-31 2012-12-31

Koncernen och moderbolaget
Börsvärde eller 

motsvarande Redovisat värde
Börsvärde eller 

motsvarande Redovisat värde

Specifikation av värdepapper
Aktier och räntebärande instrument - - 12 953 12 793

Nedskrivning har gjorts till marknadsvärdet på balansdagen i de fall som marknadsvärdet understiger anskaffningsvärdet.
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■  Not 16 – Skulder till kreditinstitut

Koncernen

2013-12-31 2012-12-31

Förfaller inom 1 år efter balansdagen 2 750 687

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen 13 750 11 000

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 17 813 43 313

Summa skulder till kreditinstitut 34 313 55 000

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 11 000 11 000

Utnyttjad kredit ingår i skulder som förfaller inom  
1 år efter balansdagen ovan och uppgår till 

- -

■  Not 17 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 4 543 4 212 1 734 1 506

Upplupna sociala avgifter 2 819 3 028 1 004 949

Upplupna energikostnader 16 084 20 779 - -

Upplupen avbrottsersättning 1 779 - - -

Upplupna elcertifikatskostnader 8 085 10 126 - -

Framtida garantiutgifter 1 262 1 235 - -

Övriga poster 2 660 4 834 650 545

37 232 44 214 3 388 3 000

■  Not 15 – Eget kapital

Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver

Belopp vid årets ingång 51 732 29 805 178 292

Återföring, preskriberad utdelning - - 27

Vinstdisposition enl. beslut av årsstämman:

   Lämnad utdelning - - -23 176

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital - 1 570 -1 570

Årets resultat - - 21 285

Belopp vid årets utgång 51 732 31 375 174 858

Moderbolaget Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 51 732 - 384 259

Återföring, preskriberad utdelning - - 27

Vinstdisposition enl. beslut av årsstämman:

   Lämnad utdelning - - -23 176

Erhållet koncernbidrag - - 8 900

Skatt på koncernbidrag - - -1 958

Årets resultat - - 15 277

Belopp vid årets utgång 51 732 - 383 329
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Södra Sandby den 3 april 2014

Göran Boijsen 
Ordförande

Catrine Buregård

Stefan Jeppsson 
Arbetstagarrepresentant

Ann Hermansson

Anna Kristoffersson 
Vice ordförande

Charlie Nilsson

Dag Olsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 7 april 2014

Margaretha Pettersson

 Per Eliasson 
VD

Hans Pettersson

Deloitte AB
Johan Rasmusson

Auktoriserad revisor

Åsa Wigren 
Arbetstagarrepresentant



50 R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E

Till årsstämman i Skånska Energi AB (publ)
Organisationsnummer 556013-6391

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en för Skånska  Energi AB (publ) för räkenskapsåret 2013-01-01– 
2013-12-31 med undantag  för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 
27–31. Bolagets årsredovisning och  kon cernredovisning ingår i den 
tryckta vers i  onen av detta dokument på sidorna 21–49.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-
visningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing  och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
  En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredo vis ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga fel aktigheter 
i årsredovisningen och koncern redovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm ning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisnings principer som har använts och av rimlig heten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.
  Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamåls enliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredo vis ningen och koncernredovis-
ningen  upp rättats i enlighet med årsredo vis nings lagen och ger en 
i alla väsentliga  avse enden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och  av 
dessas finansiella resultat och  kassaflöden för året enligt årsredo vis-
nings lagen. Våra uttalanden omfattar  inte bolagsstyr nings  rapporten 
på sidorna 27-31. Förvaltningsberättelsen är för enlig med årsredovis-
ningens och koncern redovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför 
att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans räkningen för 
moder bolaget och för koncernen. 
 

Rapport om andra krav enligt  lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovis ningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verk ställande direk-
törens  förvaltning för Skånska Energi AB (publ) för räkenskapsåret 
2013-01-01–2013-12-31. Vi har även utfört en lagstadgad genomgång 
av bolagsstyrnings rapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för förvalt ningen  enligt aktiebolagslagen 
samt att bolags styr ningsrapporten på sidorna 27–31 är upprättad i 
enlighet med årsredovisnings lagen.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman dispo nerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställan-
de direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade 
information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Malmö den 7 april 2014

Deloitte AB 
Johan Rasmusson                                   
Auktoriserad revisor        

Revisionsberättelse
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(Mkr) 2013 2012 2011 2010 2009

Resultaträkningsposter
Omsättning 335,0 349,5 362,4 388,5 348,2

Rörelseresultat 28,5 37,9 43,6 40,3 37,8

Finansiella intäkter 1,7 3,1 3,1 1,5 1,8

Finansiella kostnader -2,7 -0,8 -1,4 -0,5 -0,5

Resultat efter finansiella poster 27,6 40,3 45,4 41,3 39,1

Årets resultat 21,3 34,5 33,0 30,0 28,3

Balansräkningsposter
Anläggningstillgångar 295,2 299,2 178,2 180,6 188,7

Omsättningstillgångar 121,2 142,7 179,2 201,3 168,1

Eget kapital 258,0 259,8 248,5 242,2 232,6

Minoritetsintressen - - 1,9 2,5 2,4

Avsättningar 44,9 45,1 30,8 30,4 32,8

Långfristiga skulder 31,6 55,2 0,9 2,6 4,6

Kortfristiga skulder 81,9 81,8 75,2 104,1 84,6

Balansomslutning 416,4 441,9 357,4 381,9 356,9

Nyckeltal (i procent där ej annat anges)
Räntabilitet på eget kapital före skatt 1) 10,7 15,9 18,5 17,4 17,1

Räntabilitet på eget kapital efter full skatt 2) 8,2 13,6 13,4 12,6 12,4

Räntabilitet på totalt kapital 3) 7,1 10,3 12,6 11,3 11,1

Skuldsättningsgrad, ggr 4) 0,6 0,7 0,4 0,6 0,5

Rörelsemarginal 5) 8,5 10,9 12,0 10,4 10,8

Vinstmarginal 6) 8,2 11,5 12,5 10,6 11,2

Kapitalomsättningshastighet, ggr 7) 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0

Rörelsekapital 8) 11,7 17,4 28,7 25,0 24,0

Soliditet 9) 62,0 58,8 69,5 63,4 65,2

Självfinansieringsgrad, ggr 10) 2,2 0,4 2,8 4,5 3,7

Övriga uppgifter
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar 19,7 129,4 18,6 10,1 11,4

Kassaflöde före rörelsekapitalförändring 43,2 55,3 51,2 45,7 42,2

Eldistribution, GWh 323,3 327,8 319,6 346,4 323,2

Elförsäljning, GWh 302,8 304,1 316,7 363,0 350,1

Elproduktion, GWh 36,0 19,7 19,8 13,4 13,6

Medeltal anställda 65 57 59 54 50

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

Koncernen fem år i sammandrag
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Aktiekapital 
Aktiekapitalet i Skånska Energi uppgår till 51 732 000 kr, 
fördelat per den 31 december 2013 på 1 638 174  A- aktier med 
10 röster per aktie och 6 638 946 B-aktier med en röst per aktie. 
Sammanlagt 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 aktiekapita-
let 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 

Skånska Energiaktien

Fördelning aktieslag per den 31 december 2013

Antal aktier Antal röster % av kapitalet % av röster

A-aktier 1 638 174 16 381 740 19,8 71,2

B-aktier 6 638 946 6 638 946 80,2 28,8

Totalt 8 277 120 23 020 686 100,0 100,0

Utdelningspolicy
Styrelsen i Skånska Energi har fastställt en ny utdelningspolicy 
att gälla från och med verksamhetsåret 2013. Den nya policyn 
innebär att Skånska Energi eftersträvar att till aktieägarna lämna 
en årlig utdelning om minst hälften av koncernens redovisade 
nettoresultat med beaktande av en stabil och jämn utdelning sett 
i ett långsiktigt perspektiv. För räkenskapsåret 2013 har styrelsen 
föreslagit en utdelning om 2,80 kr per aktie (2,80).

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

kronor. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med 
avstämningsförbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs  
av Euroclear.

Vid årsstämman den 24 maj 2013 erhöll styrelsen ett bemyn-
digande, enligt vilket styrelsen äger rätt att vid ett eller flera till-
fällen under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om ökning 
av aktiekapitalet genom nyemission, innebärande möjlig het för 
styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till 
teckning utge aktier i samband med företagsförvärv eller förvärv 
av verksamhet. Bemyndigandet omfattar högst 160 000 A -aktier 
och 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.
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Ägarförhållanden
Per den 31 december 2013 hade Skånska Energi 1 369 aktieägare. De tio största
ägarna enligt Euroclear framgår av tabellen nedan. Styrelse och ledande befattningshavares
aktieinnehav framgår på sidorna 32–34.

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 2013

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

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

Bengt Buregård 92 194 360 718 5,5% 5,6%

Anders Nilsson 43 762 175 050 2,6% 2,7%

Göran Boijsen 39 079 155 004 2,3% 2,4%

Anne Nilsson 38 500 152 500 2,3% 2,3%

Marianne Leo 37 692 150 768 2,3% 2,3%

Louise Relve 33 911 135 645 2,0% 2,1%

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

Elisabet Stjärnfält 33 181 132 725 2,0% 2,0%

Sven Astell 30 290 121 162 1,8% 1,8%

Totalt 10 största aktieägare 530 372 2 109 795 31,9% 32,2%
Övriga aktieägare 1 107 802 4 529 151 68,1% 67,8%

Totalt antal registrerade aktier 1 638 174 6 638 946 100,0% 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 – – – – -17 250 17 250 6,25
2013 Vid årets slut 51 732 000 1 638 174 6 638 946 6,25
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Nyckeldata per aktie

2013 2012 2011 2010 2009
Utdelning, kr 1) 2) 2,80 2,80 2,80 3,28 2,48

Utdelning i % av nettoresultat 109 67 70 90 72

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

Börskurs årets slut, kr 60,00 67,75 75,00 - -

Börsvärde årets slut, Mkr 497 561 621 - -

Högsta/lägsta betalkurs, kr 70,75/59,00 92,00/64,00 83,50/60,00 - -

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

Resultat efter skatt per aktie, kr 2) 2,57 4,16 3,99 3,62 3,42

Eget kapital per aktie, kr 2) 31,17 31,39 30,03 29,27 28,10

P/E-tal 23,3 16,3 18,8 - -

Antal aktieägare 1 369 1 295 1 234 1 207 1 201
1) För 2013: styrelsens förslag
2) Uppgifter för 2009-2010 har omräknats med hänsyn till fondemission 2011 
3) Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut 

Handel med Skånska Energiaktien
Skånska Energis B -aktier handlas sedan den 8 december 
2011 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet 
SEAB B och ISN kod SE0004051969. Under 2013 omsat-
tes totalt 95 027 B -aktier till kurser mellan 59,00 kr och 
70,75 kr med ett medelpris på 64,08 kr. Sista betalkurs på 
balansdagen den 31 december 2013 var 60,00 kr, motsva-
rande ett marknadsvärde om ca 497 Mkr (beräknat på det 
totala antalet utestående aktier). Skånska Energis A-aktier 
är inte föremål för organiserad handel.

Ägarstruktur 31 december 2013

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

1 - 500 682 49,8 23 424 104 705 1,5 1,5

501 - 1 000 140 10,2 18 694 86 258 1,3 1,2

1 001 - 2 000 158 11,5 47 741 180 552 2,8 2,9

2 001 - 5 000 151 11,0 90 540 395 043 5,9 5,6

5 001 - 10 000 97 7,1 146 378 574 699 8,7 8,9

10 001 - 20 000 69 5,0 182 291 799 336 11,9 11,4

20 001 - 50 000 41 3,0 235 964 964 778 14,5 14,4

50 001 - 100 000 16 1,2 236 213 919 470 14,0 14,3

100 001 - 500 000 14 1,0 509 077 2 022 691 30,6 30,9

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

1 369 100,0 1 638 174 6 638 946 100,0 100,0

AKTIENS KURSUTVECKLING
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Årsstämma kommer att hållas i Boklundens restaurang i Torna Hällestad den 23 maj 2014 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 16 maj 2014.

  Ska ha anmält sig hos bolaget senast den 19 maj 2014. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/  
 registreringsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om  
 ombud och biträden.

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman,   
 tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta 
för valtaren härom i god tid före den 16 maj 2014, 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 2013 en utdelning om 2,80 kronor per aktie (2,80).

  Sista dag för handel med Skånska Energi-aktier inklusive rätt till utdelning: 23 maj 2014

  Avstämningsdag för utdelning: 28 maj 2014

  Utbetalningsdag för utdelning: 3 juni 2014

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.

Årsstämma

Årsredovisningen är producerad i samarbete med Final. 
Foto: Lars Strandberg, Mikael Hellsten, Scandinav Bildbyrå. Tryck: Danagård Litho.
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Besöksadress: Skattebergavägen 7 
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