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Omsättningen uppgick till 82,3 Mkr (100,6).
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster* uppgick till 8,0 Mkr (11,3).
Rörelseresultat uppgick till 6,2 Mkr (10,0) varav jämförelsestörande poster om -1,8 Mkr (-1,3).
Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,2 Mkr (9,8).
Resultat efter skatt uppgick till 4,7 Mkr (12,1). Sänkt bolagsskatt påverkade resultatet i fjärde
kvartalet 2012 positivt med 5,2 Mkr.
Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,57 kr (1,46).
Låg orderingång för energilösningar.
Fortsatt låg elproduktion i vattenkraftverken till följd av ovanligt lite nederbörd.
Fortsatt låg ersättningsnivå för elproduktionen.
Avbrottsersättning till kunder i samband med stormarna Simone och Sven uppgick till 1,8 Mkr.
Mild väderlek minskade elleveranserna.

SAMMANFATTNING AV JANUARI–DECEMBER 2013











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).
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.

*För specifikation av jämförelsestörande poster, se sidan 4 under stycket Resultat.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER HAR INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN
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UTDELNING, ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA
 Styrelsen förslår en utdelning för 2013 om 2,80 kr per aktie (2,80). Årsredovisningen kommer
att publiceras under vecka 16 på Skånska Energis hemsida. Årsstämman kommer att hållas
på Boklunden i Torna Hällestad den 23 maj kl. 18.00.

KONCERNENS NYCKELTAL
Koncernens nyckeltal

Omsättning, Mkr

2013

2012

2013

2012

Kv 4

Kv 4

Helår

Helår

82,3

100,6

335,0

349,5

Rörelseresultat, Mkr

6,2

10,0

28,5

37,9

Rörelsemarginal, %

7,5

10,0

8,5

10,9

Resultat efter finansiella poster, Mkr

6,2

9,8

27,6

40,3

Resultat efter skatt, Mkr

4,7

12,1

21,3

34,5

0,57

1,46

2,57

4,16

Räntabilitet på eget kapital, %

-

-

8,2

13,6

Räntabilitet på totalt kapital, %

-

-

7,1

10,3

Eget kapital per aktie, Kr

-

-

31,17

31,39

Soliditet, %

-

-

62,0

58,8

Resultat efter skatt per aktie, Kr
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VD-KOMMENTAR
Sammantaget blev 2013 ett tufft år för koncernen resultatmässigt. Resultatet efter finansiella
poster uppgick under perioden januari - december till 27,6 Mkr (40,3), varav jämförelsestörande
poster om -3,0 Mkr (4,4).
Resultatet påverkades negativt av låg elproduktion till följd av väsentligt mindre nederbörd än
normalt, låga ersättningsnivåer för den producerade elkraften, lågkonjunkturen med få
nyanslutningar inom elnätsområdet samt av lägre vinstmarginal inom affärsområde
Energilösningar.
Vi uppnådde inte tillväxtmålen inom affärsområde Energilösningar som vi upprättade i början
av året. Detta är en besvikelse men vår framtidstro är fortfarande stark. Fokus inom
affärsområdet ligger nu på att skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt 2014 genom
organisationsförstärkningar, förbättrade produktionsprocesser och en intensifiering av
marknadsbearbetningen.
Produktion
Elproduktionen från vattenkraftverken under fjärde kvartalet uppgick till 5,7 GWh (8,1). Låga
vattenflöden, låga ersättningsnivåer för den producerade elkraften samt planerade åtgärder vid
Stackarp och Klinte vattenkraftverk påverkade affärsområdets resultat negativt.
Elproduktionen från de förvärvade vattenkraftverken i Småland uppgick till 3,0 GWh (4,9 avser
december 2012) under årets fjärde kvartal. De låga vattenflödena medförde att produktionen var
avställd för samtliga av våra nya verk i Småland under den senare delen av september fram till
början av november. Verken startades successivt upp igen och samtliga verk var i drift i mitten av
december förutom Klinte som togs i drift i mitten av februari 2014.
Renoveringen av vattenkraftverket i Stackarp pågick under kvartalet och tidplanen följs med
återstart under andra kvartalet 2014.
Elproduktionen från vindkraftverken uppgick under fjärde kvartalet till 0,8 GWh (0,7).
Elnät
Eldistributionen uppgick under fjärde kvartalet till 88,9 GWh (98,8). Den lägre eldistributionen
beror på det milda vädret under perioden. Det totala antalet nätkunder uppgick vid periodens slut
till 18 162 (18 044).
Antalet nyanslutningar för kvartalet var 4 (8) och totalt 36 (59) från årets början. Minskningen
beror på lägre nybyggnation inom nätområdet.
Under perioden drabbades elnätet av stormarna Simone och Sven vilka orsakade omfattande
driftstörningar. Cirka 1500 kunder var efter stormarna berättigade till avbrottsersättning
eftersom de var utan el i mer än tolv timmar. Avbrottsersättningarna uppgick till totalt 1,8 Mkr.
Efter att Energimarknadsinspektionen underkänt den tidigare modellen för godkännande av
nättariffer har Energimyndigheten tagit fram en ny metod för beräkning av nätavgifter, så kallad
förhandsreglering. I väntan på den slutliga utformningen har en övergångsmetod använts. En
metod som branschen överklagade. I december underkände Förvaltningsrätten övergångsmetoden och gav elnätsföretagen rätt att höja avgifterna. Trots detta står Skånska Energi fast vid
tidigare beslut om oförändrade avgifter för 2014. Energimarknadsinspektionen har överklagat
domen.
Elhandel
Elförsäljningen uppgick under fjärde kvartalet till 80,9 GWh (87,8). Det milda vädret och minskad
efterfrågan på grund av konjunkturläget har bidragit till en minskad elförsäljning. Det totala
antalet elhandelskunder uppgick vid periodens slut till 15 467 (15 261).
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Energilösningar
Orderingången inom fastighetssegmentet uppgick under fjärde kvartalet till 0,8 Mkr (8,0). Under
perioden erhölls ett projekt att uppföra en geoenergianläggning till Kärnfastigheter i
Helsingborg.
Under sista kvartalet minskade beställningarna till följd av att förväntade uppdrag uteblev och
att kundernas beslutsprocesser drog ut på tiden. Vid slutet av året uppgick orderstocken till 7,9
Mkr (26,6).
Försäljningen av värmepumpar på privatmarknaden blev på en fortsatt låg nivå men i paritet
med motsvarande period 2012 till följd av de senaste årens lågkonjunktur med bland annat
minskat bostadsbyggande. Antalet serviceuppdrag fortsatte att öka, dels i relation till de senaste
årens försäljningar, dels tack vare ökad marknadsföring.
En ny affärsområdesledning arbetar med att anpassa kostnadsstrukturen så att den parerar
efterfrågesituationen och vi arbetar målmedvetet med ökad effektivisering i alla led.

Utsikter för 2014
Vi ser en fortsatt avvaktande marknad för affärsområde Energilösningar. 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 utveckling 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 nät 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.
Koncernens resultat efter finansiella poster för 2014 bedöms utifrån normala betingelser att bli
bättre än 2013.
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FINANSIELL INFORMATION
Säsongsvariationer
Resultatet för verksamheten inom affärsområde Elnät och Elhandel påverkas mest av utfallet
under årets första och sista kvartal. Variationer i väderleken under dessa kvartal kan ha stor
resultatpåverkan.
Med anledning av en större andel egen förnybar elproduktion kommer svängningar i
resultatet inom affärsområde Produktion, på grund av variationer på ersättningsnivåer och
vattenflöden, i större omfattning än tidigare att påverka koncernens resultat.
Omsättning
Koncernens omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 82,3 Mkr (100,6) varav
avbrottsersättning till de kunder som har varit utan ström i mer än tolv timmar till följd av
stormen Simone om 1,8 Mkr.
Koncernens omsättning under perioden januari – december uppgick till 335,0 Mkr (349,5)
varav jämförelsestörande poster hänförligt till avbrottsersättning 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 tillkommande elproduktion i
vattenkraftverken som förvärvades den 1 december 2012. Dessutom ökade omsättningen inom
energilösningar. Ökningarna neutraliserades av motsvarande lägre omsättning inom elhandel.
Resultat
Koncernens rörelseresultat under fjärde kvartalet uppgick till 6,2 Mkr (10,0) varav
avbrottsersättning om 1,8 Mkr. Fjärde kvartalet 2012 ingick en nedskrivning av
anläggningstillgångar om 1,3 Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,2 Mkr (9,8).
Resultat efter skatt uppgick till 4,7 Mkr (12,1), vilket motsvarar 0,57 kronor per aktie (1,46). Sänkt
bolagsskatt påverkade resultatet i fjärde kvartalet 2012 positivt med 5,2 Mkr.
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
anläggningstillgångar om 1,3 Mkr samt avbrottsersättning 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 resultatet
2012 positivt med 5,2 Mkr.
Framtida utveckling
Bedömningen för 2014 är att koncernens resultat efter finansiella poster inklusive jämförelsestörande poster kommer att bli högre än 2013.
Elproduktion och Elleveranser
Elproduktionen uppgick under fjärde kvartalet till 5,7 GWh (8,1) i vattenkraftverken samt 0,8 GWh
(0,7) i vindkraftverken. Under perioden januari – december uppgick elproduktionen till 33,3 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 fjärde kvartalet till 88,9 GWh (98,8). Under perioden januari december uppgick eldistributionen till 323,3 GWh (327,8). Elförsäljningen uppgick under fjärde
kvartalet till 80,9 GWh (87,8). Under perioden januari – december uppgick elförsäljningen till

5

Bokslutskommuniké jan-dec 2013
302,8 GWh (304,1). Den milda väderleken under fjärde kvartalet medförde att elleveranserna blev
lägre för perioden januari – december jämfört med 2013.
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 ingång. Under
perioden realiserades samtliga kortfristiga placeringar och 20,0 Mkr har amorterats på skulder
till kreditinstitut utöver amorteringsplanen.
Investeringar
Koncernen har under perioden januari – december investerat 19,7 Mkr (129,4). Av investeringarna
2012 var 110,1 Mkr hänförligt till företagsförvärv. Investeringarna 2013 avser i huvudsak
maskiner och inventarier i befintliga verksamheter.
Personal
Medelantalet anställda i Skånska Energikoncernen under perioden januari – december uppgick
till 65 personer (57), varav 15 (14) var kvinnor. Ökningen var hänförlig till satsningar inom
affärsområde Energilösningar.
Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemensamma stödfunktioner
samt finansiering. Omsättningen 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.
Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.
Risker och osäkerhetsfaktorer
I den operativa verksamheten finns riskfaktorer som kan komma att påverka Skånska Energis
affärsmässiga och finansiella ställning. Dessa inkluderar både verksamhets- och marknadsrelaterade risker såsom driftsstörningar, allmänna prisrelaterade förändringar, beroende av
nyckelpersoner, tillstånd och förändringar i lagar och regelverk. Ur ett investerarperspektiv finns
därtill aktiemarknadsrelaterade risker kopplade till bland annat aktiekursens utveckling,
framtida utdelning, utspädningseffekter samt likviditeten i aktien.
För ytterligare beskrivning av de risker och säkerhetsfaktorer som påverkar koncernen
hänvisas till årsredovisningen.
Finansiell kalender
Årsredovisning publiceras och skickas ut vecka 16, 2014
Delårsrapport jan-mars 2014 publiceras den 23 maj 2014 kl. 8.00.
Årsstämma 23 maj 2014 kl. 18.00
Delårsrapport april-juni 2014 publiceras den 22 aug 2014 kl. 8.00.
Delårsrapport juli-sep 2014 publiceras den 27 nov 2014 kl. 8.00.
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Aktieinformation
Skånska Energis B-aktier är listade på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser och likviditetsgarant är Erik Penser Aktiebolag.
Omvandling
Ägare av aktier av serie A har rätt att begära omvandling av sina aktier till aktier av serie B.
Begäran ska göras skriftligen till bolaget med angivelse om det antal aktier av serie A som
önskas omvandlade. Bolaget ska anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.
Omvandlingen är verkställd då registrering sker i avstämningsregistret. För vidare instruktioner
och anmälningsblankett hänvisas till hemsidan, www.skanska-energi.se.
Under tredje kvartalet 2013 har, på begäran av aktieägare, 1 227 A-aktier omvandlats till Baktier. Registreringen har verkställts i oktober 2013. Omvandling minskar det totala antalet
röster i bolaget. Det totala antalet röster uppgick vid periodens utgång efter omvandlingen till
23 020 686.
Antal aktier
Antal aktier uppgick vid periodens utgång till 8 277 120, fördelade på 1 638 174 A-aktier och
6 638 946 B-aktier.
Utdelningspolicy
Skånska Energi eftersträvar att lämna en årlig utdelning om minst hälften av koncernens
redovisade nettoresultat med beaktande av en stabil och jämn utdelning sett i ett långsiktigt
perspektiv.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen.
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RESULTATRÄKNING
Koncernens resultaträkning

2013

2012

2013

2012

(Kkr)

Kv 4

Kv 4

Helår

Helår

82 375

99 615

332 407

334 391

174

646

1 241

1 992

-258

326

1 330

13 103

82 291

100 587

334 978

349 486

Råvaror och förnödenheter

-10 143

-17 590

-39 938

-37 859

Energiinköp

-40 852

-48 276

-161 266

-171 183

Övriga externa kostnader

-11 224

-8 426

-40 685

-39 500

Personalkostnader

-11 038

-10 130

-41 319

-36 286

-2 872

-6 141

-23 256

-26 726

-76 129

-90 563

-306 464

-311 554

6 162

10 024

28 514

37 932

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Av- och nedskrivning anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Minoritetens andel i resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
Resultat efter skatt per aktie, Kr

470

252

1 748

3 148

-397

-471

-2 663

-761

73

-219

-915

2 387

6 235

9 805

27 599

40 319

-

-

-

33

-1 514

2 317

-6 314

-5 886

4 721

12 122

21 285

34 466

0,57

1,46

2,57

4,16

Antal aktier vid periodens slut

8 277 120

8 277 120

8 277 120

8 277 120

Genomsnittligt antal aktier under perioden

8 277 120

8 277 120

8 277 120

8 277 120
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BALANSRÄKNING
Koncernens balansräkning

2013-12-31

2012-12-31

1 492

2 089

85 151

89 761

193 481

200 629

3 261

1 891

11 579

4 182

258

670

295 222

299 222

Råvaror och förnödenheter

2 432

1 346

Elcertifikat

9 851

8 198

35 171

27 878

(Kkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar

278

-

Upparbetade, ej fakturerade intäkter

492

527

2 476

3 445

32 138

49 560

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar

12 793

Kassa och bank

38 346

38 953

Summa omsättningstillgångar

121 184

142 700

SUMMA TILLGÅNGAR

416 406

441 922
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BALANSRÄKNING forts.
Koncernens balansräkning

2013-12-31

2012-12-31

Aktiekapital

51 732

51 732

Bundna reserver

31 375

29 805

153 573

143 825

21 285

34 466

257 965

259 828

44 945

45 051

31 563

54 313

-

900

31 563

55 213

2 750

687

(Kkr)
Eget kapital

Fria reserver
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

30 537

27 247

Skatteskulder

-

912

Övriga skulder

10 280

7 542

1 134

1 228

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

37 232

44 214

Summa kortfristiga skulder

81 933

81 830

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

416 406

441 922

Ställda panter

129 481

129 795

35 745

30 509

Fakturerade, ej upparbetade intäkter

Ansvarsförbindelser
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Koncernens förändring i eget kapital

2013

2012

2013

2012

(Kkr)

Kv 4

Kv 4

Helår

Helår

253 244

247 706

259 828

248 522

Ingående eget kapital
Utdelning

-

-

-23 148

-23 160

4 721

12 122

21 285

34 466

257 965

259 828

257 965

259 828

Koncernens kassaflödesanalys

2013

2012

2013

2012

(Kkr)

Kv 4

Kv 4

Helår

Helår

9 512

15 403

43 245

55 304

-5 978

2 671

9 410

-11 227

3 534

18 074

52 655

44 077

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-6 524

-131 264

-19 668

-129 428

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-901

74 215

-46 387

31 834

Periodens kassaflöde

-3 891

-38 975

-13 400

-53 517

Likvida medel vid periodens början

42 237

90 721

51 746

105 263

Likvida medel vid periodens slut

38 346

51 746

38 346

51 746

Periodens resultat
Utgående eget kapital

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Kassaflöde från föränd. av rörelsekap. (exkl likvida medel)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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NYCKELTALSDEFINITIONER
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i relation till rörelseintäkter.

Resultat efter skatt per aktie

Resultat efter skatt i relation till antal aktier vid periodens utgång.

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut i relation till antal aktier vid periodens utgång.

Räntabilitet på eget kapital efter skatt

Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital under rullande tolv månader.

Räntabilitet på totalt kapital före skatt

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till genomsnittlig balansomslutning under
rullande tolv månader.

Soliditet

Eget kapital i relation till balansomslutningen vid periodens utgång.

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

Södra Sandby den 21 februari 2014
Styrelsen
Skånska Energi AB (publ)
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