Delårsrapport
Januari-september 2011

Januari – september 2011
•

Nettoomsättningen uppgick till 256,3 Mkr

•

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 45,7 Mkr

•

Resultat efter skatt uppgick till 32,6 Mkr

•

Resultat per aktie uppgick till 3,01 kr

VD-kommentar
Utvecklingen inom koncernen har varit positiv under årets tre första kvartal och
samtliga affärsområden visar en tillfredsställande resultatutveckling.
Tillväxten inom affärsområde Energilösningar har fortsatt. Intresset
för geoenergi har ökat väsentligt de
senaste åren, där klimateffektiva
och lönsamma energilösningar med
värme och kyla efterfrågas allt mer.
Tillväxten för koncernens energilösningar förväntas fortsätta inom
segmentet fastigheter och kommersiella byggnader.

marknadsplats, där aktien har
handlats sedan 2002.

Orderstocken för affärsområde
Energilösningar är högre än motsvarande tidpunkt föregående år
och ytterligare investeringar i ny
borrkapacitet har tillförts för att
möta den fortsatta expansionen
inom geoenergiområdet. Däremot
kan konstateras att försäljningen
av värmepumpar till konsument
minskat under perioden vilket följer
utvecklingen på den svenska värmepumpsmarknaden.

Affärsområde Elhandel visar också
upp en tillfredställande utveckling.
När det gäller affärsområdets utveckling är den beroende av framtida politiska beslut inom området,
med bland annat en gemensam
nordisk elmarknad och prisområdenas utveckling. Den nya prismodellen som trädde i kraft den 1 november 2011 kommer att leda till en än
mer komplex elmarknad i Sverige
och kommer med stor sannolikhet
att innebära att konkurrensen inom
elhandelsområdet minskar istället
för ökar då mindre elhandelsbolag
inte kan konkurrera på samma
villkor som större aktörer.
Elproduktionen i koncernens
vatten- och vindkraftverk ligger

I början av december planeras
Skånska Energis B- aktie att listas
på Nasdaq OMX First North. Förberedelserna för listningen pågår
och innebär att koncernen samtidigt lämnar Sparbanken Öresunds

Tillväxten inom koncernens nätområde har fortsatt under årets
nio första månader och förväntas
utifrån våra berörda kommuners
översiktsplaner för bostadsbyggande, öka ytterligare under kommande år.

under årets tre första kvartal över
motsvarande period föregående
år. Under årets sista kvartal inleds
planerade underhållsåtgärder på
koncernens produktionsanläggningar vilket beräknas påverka
kraftproduktionen även under 2012.
Under perioden har ett antal
personer anställts inom affärsområdet Energilösningar och nyrekryteringarna förväntas fortsätta
framöver. Vi kommer successivt
och balanserat att fortsätta expandera denna verksamhet under de
kommade åren. Borrverksamheten
utvecklas också mycket positivt och
en expansion inom detta segment
pågår.

Per Eliasson
VD och Koncernchef

Kvartalet i korthet
Juli – september 2011

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

•

Nettoomsättningen uppgick till 67,5 Mkr

•

•

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till
12,7 Mkr

Skånska Energi AB har förvärvat resterande 45 %
i Skånska Energi Borrning AB

•

•

Resultat efter skatt uppgick till 4,9 Mkr

Investeringar har gjorts i två nya borriggar med
tillhörande utrustning för att möta den ökade
efterfrågan inom affärsområde Energilösningar

•

Resultat per aktie uppgick till 0,59 Kr

•

Nedskrivningar i kortfristiga finansiella placeringar har gjorts med 1,1 Mkr och därmed
påverkat resultatet negativt.
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Verksamhet
Skånska Energis verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av
el samt helhetslösningar inom geoenergi.
Affärsområde Elhandel
Omsättningen för Elhandel har
under perioden jan - sep varit 133,4
Mkr. Skånska Energi har under perioden tecknat några större avtal om
elleveranser.
•
•

Avtal med Paulssons Fastigheter i Lund  för ett 60-tal anläggningar i Lund om ca 3,5 GWh/år.
Avtal med KKB Fastigheter AB
för ett 100-tal anläggningar i
Kävlinge om ca 5,5 GWh/år.

Kärnkraften är inne i en planenlig
revisionsperiod. Trots detta har
elpriset pressats ner med anledning
av oväntat stora nederbördsmängder
under senare delen av sommaren
som inneburit att vattenmagasinen
fyllts på rejält. Elpriset för augusti
blev 38,6 öre/kWh och för september
29,3 öre/kWh. Nord Pools dagspris
var som lägst 9 öre/kWh den 17
september.
Fr o m den 1 november 2011 delades
Sveriges elmarknad in i fyra elområden, som innebär att svenska elkunder får olika elpriser beroende på

Elnät

var de bor i landet. Bakgrunden är
att det råder obalans i det svenska
elsystemet utifrån att merparten av
elproduktionen finns i norr medan
huvuddelen av kunderna finns i
söder. Kunderna i söder kommer
därmed också få ett högre elpris.
Affärsområde Produktion
Elproduktionen inom Skånska Energi Vattenkraft var under årets andra
och tredje kvartal betydligt högre
än motsvarande period föregående
år. Flödena har varit högre än de senaste åren och dessutom påverkades produktionen negativt år 2009
och 2010 av Sydvattens omfattande
uttag från Ringsjön med anledning
av reparationerna i Bolmentunneln.
Elproduktionen från vattenkraft
uppgick till och med tredje kvartalet
till totalt 12,4 GWh (7,3) och ersättningen för den producerade kraften
uppgick till 9,5 Mkr (6,2). Elproduktionen från vindkraft uppgick till 1,8
GWh (1,7). Ersättningen för producerad vindkraft uppgick till 1,3 Mkr
(1,4). Total omsättning för produktionen uppgick till 10,8 Mkr.

Energilösningar

Affärsområde Energilösningar
Omsättningen för Energilösningar
har under perioden jan - sep varit
48,1 Mkr. Den 1 juli 2011 förvärvades resterande 45 % av aktierna i
Skånska Energi Borrning AB varefter Skånska Energi AB äger 100
%. Under perioden har ytterligare
investeringar gjorts i maskinparken
med bland annat två nya borriggar
samt kompressorer.
För att möta den fortsatta expansionen inom affärsområdet har två nya
kontor öppnats i Trelleborg respektive i Kristianstad. Dessutom har
nyanställningar genomförts.
Affärsområde Elnät
Eldistributionen för året är något
lägre än vid motsvarande period
föregående år och beror på den
något mildare inledningen på året.
Omsättningen för Elnät har under
perioden jan - sep varit 75,0 Mkr. Leveranssäkerheten har varit fortsatt
hög. Nybyggnationen inom området
har fortsatt och antalet kunder har
under året ökat med ca 75, varav 24
under tredje kvartalet.

Elhandel

Produktion
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Finansiell information
Skånska Energi har i samband med
planerad ansökan om listning på
Nasdaq OMX First North beslutat
att gå över till kvartalsrapportering.
I och med detta finns inga relevanta jämförelsetal avseende tredje
kvartalet 2010 samt för perioden
januari–september 2010.
Säsongsvariationer/
kvartalsavvikelser
Skånska Energis verksamhet är
säsongsbetonad med hänsyn till
vädret där främst verksamhetsårets första och sista kvartal är betydelsefulla. Bolagets helårsresultat
är i stor utsträckning beroende av
utfallet för dessa perioder som kan
vara såväl positivt som negativt.
Nettoomsättning
Nettoomsättningen 256,3 Mkr bedöms minskat något under perioden
januari – september i jämförelse
med samma period föregående år.
Denna minskning är i sin helhet
hänförlig till lägre elförsäljningspriser.
Resultatutveckling
Resultatet efter skatt för perioden
uppgick till 24,9 Mkr varav tredje
kvartalet uppgick till 4,9 Mkr. Inom
alla affärsområden bedöms en
positiv resultatutveckling.

2011

Jul-Sep

Jan-Sep

Rörelsemarginal, %

9,7

12,0

Vinstmarginal, %

8,6

12,3

Vinst per aktie, SEK

0,59

3,01

Koncernens kassaflöde och
finansiering för perioden januari september 2011
Likvida medel uppgick vid periodens
slut till 93,6 Mkr, vilket innebär en
minskning med 0,3 Mkr för de tre
första kvartalen. Förändringen
utgörs främst av nettoinvesteringar
i materiella anläggningstillgångar
och utdelning. Kapitalbindningen
i koncernens totala varulager har
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under delårsperioden ökat med 7,5
Mkr. Soliditeten uppgick på balansdagen till 62,9 %.

att Energimarknadsinspektionen
anses ha frångått den framtagna
modellen.

Investeringar
Investeringar i anläggningar och
utrustning till och med tredje
kvartalet uppgick brutto till 9,7 Mkr.
För tredje kvartalet uppgick investeringarna till 3,3 Mkr. Investeringarna avser såväl kapacitetshöjande
investeringar som ersättningsinvesteringar. Avskrivningarna uppgick
till 13,9 Mkr för hela perioden.

Ett omfattande underhållsprogram
har inletts för koncernens vattenkraftsverk. Arbetet beräknas
påverka kraftproduktionen under
fjärde kvartalet men även under
första halvåret 2012.

Risker och osäkerhetsfaktorer
I den operativa verksamheten finns
riskfaktorer som kan komma att påverka Skånska Energis affärsmässiga och finansiella ställning. Dessa
inkluderar både verksamhets- och
marknadsrelaterade risker såsom
driftstörningar, allmänna elnäts-/
pris relaterade förändringar, tillstånd och förändringar i lagar och
regelverk.
Kommande rapporttillfälle
Bokslutskommuniké för perioden
januari – december 2011:
24 februari 2012
Personal
Antalet anställda i Skånska Energi-koncernen vid periodens slut
uppgick till 52 personer, varav 13 är
kvinnor.
Transaktioner med närstående
Koncernen har inte gjort några
affärer med närstående under rapportperioden.
Händelser efter periodens utgång.
I slutet av oktober meddelade
Energimarknadsinspektionen de
intäktsramar som ska gälla för de
kommande fyra åren. Generellt
har Energimarknadsinspektionen
beslutat om en lägre intäktsram
än vad elnätsbolagen har ansökt
om. Energimarknadsinspektionens
beslut kommer sannolikt att överklagas av elnätsbolagen till följd av

Moderbolaget
Under tredje kvartalet 2011 uppgick
nettoomsättningen till 10,8 Mkr med
ett resultat före skatt på 14,9 Mkr.
Nettoomsättningen omfattar främst
koncerninterna tjänster, hyresintäkter samt finansiering för dotterbolagen. Moderbolagets likviditet
uppgick per den 31 september 2011
till 71,5 MSEK. Inga investeringar
har gjorts under perioden.
Aktieinformation
Skånska Energis B-aktier handlas genom Sparbanken Öresunds
marknadsplats. Bolaget har för
avsikt att ansöka om handel via
Nasdaq OMX First North med början
i december 2011. Skånska Energis
A-aktier kommer inte att vara föremål för organiserad handel. Innehavare av A-aktier äger dock enligt
bolagsordningen rätt att omvandla
dessa akter till B-aktier.
Antal aktier
Antal aktier uppgick vid periodens
slut till 8 277 120, fördelade på
1 655 424 A-aktier och 6 621 696
B-aktier.
Resultat per aktie
Resultatet per aktie för perioden
januari - september uppgick till
3,01 kr.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i
överensstämmelse med BFNAR
2007:1. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har
tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Resultaträkning
Koncernens resultaträkning
(Kkr)

2011
Jul-sep

2011
Jan-sep

2010
Jan - dec

67 491

256 273

378 202

–

–

575

379

1 585

1 982

2 488

4 303

2 875

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Förändring av pågående projekt
Aktiverat arbete för egen räkning
Anslutningsavgifter
Övriga rörelseintäkter

693

2 486

4 891

71 051

264 647

388 525

Råvaror och förnödenheter

-12 924

-30 858

-31 184

Energiinköp

-31 158

-141 818

-237 987

-6 562

-23 471

-31 559

Personalkostnader

-7 719

-22 796

-31 000

Avskrivningar av immateriella
och materiella anläggningstillgångar

-5 825

-13 868

-16 515

-64 188

-232 811

-348 245

6 863

31 836

40 280

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Minoritetens andel i resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

Resultat per aktie, SEK

-785

760

1 011

6 078

32 596

41 291

21

-407

-530

-1 228

-7 258

-10 770

4 871

24 931

29 991

0,59

3,01

3,62

Antal aktier vid periodens slut

8 277 120

8 277 120

6 621 696

Genomsnittligt antal aktier under perioden

8 277 120

7 173 504

6 621 696
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Balansräkning
Koncernens balansräkning
(Kkr)

2011-09-30

2010-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

2 835

878

172 162

176 393

3 632

3 318

178 629

180 589

Varulager

23 950

16 464

Kundfordringar

33 852

28 182

Övriga fordringar

56 646

62 879

Likvida medel

93 551

93 822

Summa omsättningstillgångar

207 999

201 347

Summa tillgångar

386 628

381 936

240 159

242 250

Summa anläggningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Minoritetsintressen
Avsättningar
Långfristiga räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder

2 088

2 474

30 422

30 422

[–]

2 642

900

–

[–]

1 950

22 091

31 389

Övriga kortfristiga skulder

[90 968]

70 809

Summa eget kapital och skulder

386 628

381 936

2011
Jan - sep

2010
Jan - dec

Ingående eget kapital

242 250

232 577

Utdelning

-27 125

-20 507

104

-104

Leverantörsskulder

Förändring i eget kapital
(Kkr)

Koncernjustering aktieägartillskott minoritet
Minoritetens andel av erhållet koncernbidrag
Periodens resultat
Utgående eget kapital
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0

293

24 931

29 991

240 159

242 250

Kassaflödesanalys
Koncernens kassaflödesanalys (Kkr)

2011
Jan - sep

2010
Jan - dec

32 511

45 725

7 894

3 479

40 405

49 204

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-11 212

-10 105

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-29 464

-20 831

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital (exklusive likvida medel)
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens kassaflöde

-271

18 268

Likvida medel vid periodens början

93 822

75 554

Likvida medel vid periodens slut

93 551

93 822

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i relation till rörelseintäkter.
Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i relation till rörelseintäkter.
Vinst per aktie
Resultat efter skatt i relation till antal aktier vid periodens slut.

Denna rapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

Södra Sandby den 17 november 2011

Styrelsen
Skånska Energi AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Per Eliasson
per.eliasson@skanska-energi.se
046 - 507 43
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Modernt framtidsföretag
I nästan 100 år har Skånska Energi gett kraft och ljus
till skånska elkunder. Från att ha varit ett lokalt elverk
har företaget utvecklats till en nationell producent
och leverantör av förnybar energi. Allt började med
framsynthet, mod och ansvarstagande – egenskaper
som starkt präglar Skånska Energi än idag.
   Tack vare klimatsmarta och effektiva energialternativ
är vi idag ett modernt och komplett energiföretag för
framtiden. Genom att erbjuda 100 procent förnybar
energi tar vi ansvar för en bättre miljö för kommande
generationer.
   Med gedigen kunskapsbas, stark tillväxt och stabila
resurser kommer företaget att fortsätta skapa långsiktiga
värden för sina ägare, sina kunder och för klimatet. Det är med
stor entusiasm som vi blickar mot framtiden.

Skånska Energi AB
Box 83, 247 22 Södra Sandby
Besöksadress: Skattebergavägen 7
Telefon 046-507 00
Fax 046-507 05
se@skanska-energi.se
www.skanska-energi.se

