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Delårsrapport  
för perioden 1 januari-30 september 2020 
 

Skånska Energi AB (publ) 
 

Sammanfattning av delårsrapport 
 Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster*, ökade och uppgick till 

32,9 mnkr (31,7). 
 Rörelseresultatet uppgick till 32,9 mnkr (34,1). Jämförelseåret påverkat av reavinst på ca 3 mnkr. 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 32,7 mnkr (33,7). Finansnettot uppgick till  

-0,1 mnkr (-0,3). 
 Nettoskulden fortsatte att minska och uppgick till -24,9 mnkr (-8,5). 
 Investeringarna ökade och uppgick till 26,4 mnkr (18,8). Ökningen jämfört med föregående år 

var i linje med målsättningen att öka investeringstakten i elnätet för att möta framtidens behov.  
 Förvaltningsrättens ambition är att målet gällande fastställande av kalkylräntan, för 

avkastning på tillgångarna i elnätet, ska avgöras före utgången av 2020. 
 I början av oktober drogs regeringens proposition gällande särskilt investeringsutrymme 

tillbaka och ska nu omarbetas och läggas fram på nytt före årsskiftet. 
 

*För specifikation av jämförelsestörande poster, se sidan 3 under stycket Omsättning och resultat. 

 
Verksamheten 
 
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar 
inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten 
består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden 
samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad 
el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor. 
 
Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. 
Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för 
att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det 
egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar. 
 
Eldistributionen når drygt 19 000 kunder och en årlig distributionsvolym på ca 320 GWh. 
Energiproduktionen i småskalig vattenkraft i östra Småland har en normalårsvolym på ca 27 
GWh. Elhandelsförsäljningen till ca 16 000 kunder har en årlig volym på ca 300 GWh. 
Koncernen erbjuder även fastighetsägare kompletta energilösningar för uppvärmning och 
komfortkyla av fastigheter. Försäljningen består av helheten eller av utvalda delar av 
värmesystem, värmepumpar, solcellsanläggningar, batterilager och service. 
 
Företaget har sitt säte i Södra Sandby i Lunds kommun. 
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Medelantalet anställda uppgick under perioden till 63 personer (67), varav 15 (19) var kvinnor. 
 
Per 30 september 2020 var de största aktieägarna Kraftringen Energi AB (Publ) med 71,95 
procent av aktiekapitalet eller 73,05 procent av rösterna, och Infranode Energi AB med 26,36 
procent av aktiekapitalet eller 25,23 procent av rösterna. Övriga, totalt ca 250 ägare, hade 
tillsammans ett innehav på 1,69 procent av aktiekapitalet eller 1,72 procent av rösterna. 
 
Säsongsvariationer 
 
Precis som stora delar av energibranschen har Skånska Energi säsongsmässiga variationer. 
 
Resultatet för affärsområde Elnät och Elhandel påverkas till stor del av utfallet under årets första 
och sista kvartal. Variationer i väderleken under dessa kvartal kan ha stor resultatpåverkan. 
 
Med anledning av en betydande egen förnybar elproduktion kommer svängningar i resultatet 
inom affärsområde Produktion, på grund av variationer av ersättningsnivåer och vattenflöden, 
att påverka koncernens resultat. 
 
Nedan framgår säsongsvariationerna i omsättning och justerat rörelseresultat för 2016–2020: 
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Omsättning och resultat 
 
Koncernens nettoomsättning för perioden minskade med 15% och uppgick till 231,5 mnkr 
(273,3). Det låga elpriset under periodens första del har haft väsentlig påverkan på 
nettoomsättningen och dess effekt stod för ca 70% av den totala minskningen. Första 
kvartalets mycket milda väder påverkade även volymerna för elförsäljningen negativt. 
Produktionen från vattenkraftverken har under perioden uppgått till ca 19 GWh vilket var i 
nivå med normalårsvolymen och ca 70% högre än motsvarande period föregående år. Per 1 
maj genomfördes en sänkning av elnätsavgiften med ca 5%. Försäljningen av energilösningar 
påverkades negativt av den milda inledningen på året som normalt sett ger höga 
serviceintäkter och därefter slog effekterna av Covid-19 till med minskad möjlighet att möta 
kunderna. Försäljningen av energilösningar har dock hämtat sig något de senaste månaderna.  
 
Koncernens rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, under perioden uppgick till 
32,9 mnkr (31,7). Jämförelsestörande poster, totalt 0,0 mnkr (+2,4), bestod föregående år av 
reavinst vid försäljning av vattenkraftverk +3,1 mnkr, uppsägningskostnader i samband med 
organisationsförändring -0,5 mnkr och nedskrivning av inventarier -0,2 mnkr. Koncernens 
rörelseresultat uppgick därmed till 32,9 mnkr (34,1). 
 
Trots den minskade nettoomsättningen redovisades en mindre resultatförbättring före 
jämförelsestörande poster. Elprisets utveckling har även medfört betydligt lägre kostnader för 
inköp av el. Koncernens säkringspolicy har medfört att kostnaderna hänförbara till de negativa 
volymavvikelserna för försäljning av säkrade volymer varit begränsade. Resultatförbättringen 
kommer framförallt från fortsatta kostnadsminskningar genom intern effektivisering. 
 
Resultat efter finansiella poster uppgick till 32,7 mnkr (33,7). Finansnettot redovisades till 
 -0,1 mnkr (-0,3).  
 
Kassaflöde och finansiell ställning 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade under perioden och uppgick till 
21,3 mnkr (32,4). Minskningen kom från förändring av rörelsekapitalet som tid till annan kan 
variera. Det operativa kassaflödet, dvs kassaflödet före finansieringsverksamheten, uppgick till 
-8,1 mnkr (47,6).  Investeringsnivån har varit något högre 2020 samtidigt som föregående års 
kassaflöde påverkades positivt av försäljningen av vattenkraftverken i Rönne å och Nissan. 
 
Nettoskulden, dvs räntebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar, minskade 
och uppgick till -24,9 mnkr (-8,5 mnkr). 
  
Koncernens likvida medel uppgick till 26,7 mnkr (32,9) inklusive 5,7 mnkr (0,0) i 
tillgodohavanden på koncernkonto hos moderbolaget Kraftringen Energi AB (Publ). Under 
perioden återbetalades ett av koncernens lån, uppgående till 21 mnkr, i sin helhet. 
Koncernen hade en utnyttjad checkräkningskredit om 0,0 mnkr (0,0) av en totalt beviljad limit 
på 10,0 mnkr (30,0).  
 
Koncernens soliditet uppgick till 70,2 procent (63,0).  
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Investeringar 
 
Koncernen har under perioden investerat i immateriella och materiella anläggningstillgångar 
uppgående till 26,4 mnkr (18,8).  Årets investeringar avsåg framförallt modernisering av 
elnätet. Ökningen jämfört med föregående år var i linje med målsättningen att öka 
investeringstakten i elnätet för att möta framtidens behov och ge kunderna en trygg och stabil 
leverans. Även investeringar i vattenkraftverken och tillhörande dammar har bidragit till 
ökningen.  
 

 
Nyckeltal 
 
Koncernens nyckeltal 

2020-01-01-
2020-09-30 

2019-01-01-
2019-09-30 

  
2019-01-01-
2019-12-31   Förändr. 

Omsättning, mnkr 235,3 279,5 -15,8% 388,5 

Rörelseresultat, mnkr 32,9 34,1 -3,5% 26,2 

Rörelsemarginal, % 14,0 12,2 1,8 6,7 

Resultat efter finansiella poster, mnkr 32,7 33,7 -3,0% 25,8 

Resultat efter skatt per aktie, Kr 3,16 3,30 -4,1% 2,40 

Avkastning på eget kapital1, % 7,3 15,3 -8,1 8,6 

Avkastning på totalt kapital1, % 6,6 11,8 -5,2 6,5 

Eget kapital per aktie, Kr 32,29 30,03 7,5% 29,13 

Soliditet, % 70,2 63,0 7,3 57,1 
1 Rullande tolv månader.      

 
 

Förväntad framtida utveckling 
 
Vi väntar oss en fortsatt expansion av bostäder i vårt nätområde. Det ger expansion och 
nyanslutningar i elnätet och potentiella nya elhandelskunder. 
 
Vid utgången av tredje kvartalet var flödena i vattendragen på en låg nivå med utebliven 
elproduktion. Det ska även genomföras investeringar i dammarna som kommer att begränsa 
möjligheten att nyttja eventuella ökade flöden. Detta kommer att påverka resultatet för fjärde 
kvartalet då produktionen under fjärde kvartalet förväntas understiga 50% jämfört med 
motsvarande period föregående år.  
 
Marknaden för energilösningar, både vad gäller nyförsäljning och service, bedöms som 
fortsatt god eftersom behovet av fossilfria, miljövänliga och kostnadseffektiva energisystem är 
stort för såväl kommersiella fastigheter som privata hushåll. Även solceller förväntas att ha en 
bra tillväxt framöver då intresset för miljövänlig produktion fortsatt växer. Det kommer fortsatt 
att vara fokus på effektivisering och lönsamhet gällande försäljning av energilösningar. 
 
Rörelseresultat för 2019 justerat för nedskrivningar, reavinster och övriga poster av 
engångskaraktär uppgick till 45,5 mnkr. Motsvarande prognos för 2020 är 40 till 44 mnkr. 
 
Bolaget erhöll under 2019 beslut gällande fastställande av intäktsram för elnätet gällande den 
kommande tillsynsperioden 2020–2023. Beslutet innehöll ett fastställande av kalkylräntan, för 
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avkastning på tillgångarna, till 2,16 procent. Beslutet kommer att medföra en betydande 
minskning av tillåtna intäktsramar för den innevarande tillsynsperioden. Bolaget har 
överklagat beslutet och Förvaltningsrättens ambition är att målet ska avgöras före utgången 
av år 2020.  
 
I början av oktober drogs regeringens proposition gällande särskilt investeringsutrymme 
tillbaka och ska nu, enligt Energiministern, omarbetas och läggas fram på nytt före årsskiftet. 
Förändringar i propositionen kommer att ha påverkan på tillåtna intäktsramar.  
 
Redovisningsprinciper 
 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Denna delårsrapport har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisorer. 
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Resultaträkning 
 

Koncernens resultaträkning 
2020-01-01-
2020-09-30 

2019-01-01-
2019-09-30 

2019-01-01-
2019-12-31 

 

(tkr)  

      
Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning exklusive punktskatter 231 496 273 291 380 658  

Aktiverat arbete för egen räkning 3 764 2 218 3 200  

Övriga rörelseintäkter 24 3 993 4 630  

 235 284 279 503 388 488  

      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och andra direkta kostnader -129 820 -167 336 -233 239  

Övriga externa kostnader -25 942 -26 714 -36 049  

Personalkostnader -32 115 -36 810 -51 289  

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -14 545 -14 575 -41 731  

 -202 422 -245 435 -362 308  

      
Rörelseresultat 32 862 34 068 26 180  

      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 370 468 629  

Räntekostnader och liknande resultatposter -496 -793 -981  

 -126 -325 -352  

      
Resultat efter finansiella poster 32 736 33 742 25 828  

      
Skatt på periodens resultat -7 415 -6 803 -6 105  

Periodens resultat 25 321 26 939 19 723  

      
Periodens resultat hänförligt till      
Moderföretagets ägare  26 174 27 294 19 839  

Innehav utan bestämmande inflytande -853 -355 -116  

      
Resultat efter skatt per aktie, Kr 3,16 3,30 2,40  

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

Genomsnittligt antal aktier under perioden 8 277 120 8 277 120 8 277 120  
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Balansräkning 
 
Koncernens balansräkning 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 

(tkr)       

     
TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter IT 194 0 61 

Rättigheter 1 380 1 620 1 560 

Goodwill 172 517 431 

Övriga immateriella anläggningstillgångar  169 239 222 

 1 915 2 376 2 274 

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 28 478 36 780 29 608 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 200 664 208 803 209 707 

Inventarier 6 569 8 327 8 194 

Pågående nyanläggningar och förskott 30 586 19 117 7 203 

 266 297 273 027 254 712 

Finansiella anläggningstillgångar     
Andra långfristiga fordringar 14 193 15 602 15 392 

 14 193 15 602 15 392 

     
Summa anläggningstillgångar 282 405 291 005 272 378 

     
Omsättningstillgångar     
Varulager m.m.     
Råvaror och förnödenheter 6 325 7 589 9 001 

 6 325 7 589 9 001 

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 26 208 19 833 23 362 

Elcertifikat 2 098 7 578 9 398 

Aktuella skattefordringar 9 846 408 6 351 

Övriga fordringar 7 221 6 623 1 945 

Upparbetade men ej fakturerade intäkter 7 092 8 548 3 839 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 484 21 380 41 264 

 70 949 64 370 86 159 

     
Kassa och bank 20 931 32 866 56 587 

     
Summa omsättningstillgångar 98 205 104 825 151 747 

     
SUMMA TILLGÅNGAR 380 610 395 830 424 125 
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Balansräkning forts. 
 
Koncernens balansräkning 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 

(tkr)       

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget kapital     
Aktiekapital 51 732 51 732 51 732 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 215 560 196 841 189 386 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 267 292 248 573 241 118 

Eget kapital hänförligt till minoriteten 10 624 863 

Summa eget kapital 267 302 249 197 241 981 

     
Avsättningar     
Uppskjuten skatteskuld 27 501 25 724 26 119 

Övriga avsättningar 1 221 820 1 221 

 28 722 26 544 27 340 

     
Långfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 15 250 36 450 16 525 

Övriga skulder 0 50 50 

 15 250 36 500 16 575 

     
Kortfristiga skulder     
Checkräkningskredit 0 0 0 

Skulder till kreditinstitut 1 700 4 700 23 450 

Leverantörsskulder 26 273 28 114 40 324 

Aktuella skatteskulder 0 0 0 

Övriga skulder 16 005 18 789 37 419 

Fakturerade, ej upparbetade intäkter  3 644 985 83 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 714 31 001 36 953 

 69 336 83 589 138 229 

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 380 610 395 830 424 125 

     
Ställda panter  42 861 42 881 42 911 

Eventualförpliktelser 250 1 148 250 
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Kassaflödesanalys 
 

Koncernens kassaflödesanalys 
2020-01-01-
2020-09-30 

2019-01-01-
2019-09-30 

2019-01-01-
2019-12-31 (tkr) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 38 343 34 674 49 406 

Kassaflöde från förändring av rörelsekap. (exkl likvida medel) -17 015 -2 299 16 332 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 328 32 375 65 738 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 382 15 197 -2 168 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -21 876 -15 403 -7 680 

Periodens kassaflöde -29 930 32 169 55 890 

Likvida medel vid periodens början 56 587 697 697 

Likvida medel vid periodens slut 26 657 32 866 56 587 
 
 
 
Förändringar i eget kapital 
 
Koncernens förändringar i eget kapital 2020-01-01-

2020-09-30 
2019-01-01-
2019-09-30 

2019-01-01-
2019-12-31 (tkr) 

Ingående eget kapital 241 981 222 250 222 250 

Utdelning 0 8 8 

Periodens resultat 25 321 26 939 19 723 

Utgående eget kapital 267 302 249 197 241 981 
 
 
 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för en granskning av bolagets revisorer. 
 
Södra Sandby den 13 november 2020 
 
Styrelsen 
Skånska Energi AB (publ) 
 
 
 
Skånska Energi AB 
Box 83 
247 22 Södra Sandby 
Tel: 046- 507 00 
se@skanska-energi.se 
Org. nr: 556013–6391 

 


