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STYRETS BERETNING STYRELEDER

Etter mange år med diskusjon, tvil og usikkerhet om 
fremtiden for det interkommunale elektrisitetsverket 
ble Dalane Energi AS endelig en realitet sommeren 2016. 
At de fire eierkommunene - Bjerkreim, Eigersund, Lund 
og Sokndal - til slutt ble enige om dette, var en stor og 
viktig begivenhet, både for konsernet og eierne selv.

Omdanningen til aksjeselskap gjør verdiene i konsernet 
lettere synlige, slik at det blir både enkelt og nødvendig 
å stille krav til avkastningen av dem. Samtidig er de fire 
kommunekassene ved omdanningen til AS blitt fritatt 
fra en risiko som sjelden har vært tenkt på. Men da 
energiselskapet var forvaltningsbedrift eller interkom-
munalt selskap (IKS), var det ingen grenser for eiernes 
forpliktelser. 

Vi som nå har gleden av å sitte i styret i Dalane Energi 
AS har fått i oppdrag å forvalte selskapsverdier på  
omkring 700 millioner kroner på en slik måte at:
- vi kan levere trygg og pålitelig energi til kundene våre;
- vi bygger verdiene i selskapet videre;
- vi leverer løpende avkastning til eierne etter de kravene 
de har stilt til oss.

Og som om dette ikke var nok, så har eiernes eiere - 
innbyggerne i de fire Dalane-kommunene - kanskje 
stikk motsatte forventninger: Det vi leverer til dem, må 
leveres til konkurransedyktige priser. Når det gjelder 
strømsalg til sluttbruker, møter vi denne konkurransen 
direkte hver eneste dag. Og når det gjelder nettleien, 
kan vi i lengden ikke forsvare at våre priser avviker ves-
entlig fra de store naboselskapene Lyse og Agder.

Skal vi møte alle disse kravene - og det skal vi - vil det 
kreves en nyorientering av virksomheten i konsernet,  
der kunden settes i sentrum, uten at vi går på akkord 
med leveringssikkerheten.  

Styret og administrasjonen er alt kommet langt i en ny 
strategiprosess, og i løpet av 2017 vil en rekke nye pro-
dukter og tjenester bli presentert for våre kunder. 
Som et ledd i dette har vi lagt vekk en rekke utbyggings- 
prosjekter som nok kunne vært flotte å gjennomføre, 
men som er langt fra å være lønnsomme nok. Vi har 
også lagt vekk den tidligere kommuniserte strategien 
om å være «selvforsynt med elektrisk energi i Dalane». 
Tilgangen på energi er ikke en utfordring for oss.

Vårt mål er nå rett og slett å bli Rogalands beste ener-
giselskap innen 2020. Hvorfor skulle vi ha et lavere mål?  
Vi har satt opp tydelige målekriterier for å kunne rappor-
tere hvert år hvor langt vi er kommet.  

Dalane Energi AS er en av regionens store kom-
petansebedrifter, med engasjerte medarbeidere og en 
målrettet ledelse. Det skal vi utnytte nå.

Ivar Rusdal

ROGALANDS BESTE

side  :: 2
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INNLEDNING 
Dalane Energi AS er eid av kommunene Bjerkreim, Eiger-
sund, Lund og Sokndal. Grunnlaget for selskapet ble lagt 
med oppstart av kraftproduksjon i Øygreidfoss kraftstas-
jon i 1905. I de etterfølgende årene ble kraftproduksjon 
og distribusjon i Dalane-kommunene reorganisert, og 
i 1978 ble all virksomhet samlet i ett selskap. Dalane 
Energi ble så 22. juni 2016 omdannet til et aksjeselskap. 
Selskapets hovedkontor ligger i dag på Eie i Eigersund.

Konsernet har i 2016 vært gjennom en omdanning til 
aksjeselskap og etterfølgende konserndannelse, som 
ikke var endelig gjennomført per 31.12. 2016. Dalane ener-
gi IKS ble formelt slettet som foretak 14.9.16. Dalane Nett 
AS, Dalane Kraft II AS og Dalane Eiendom I AS ble fisjon-
ert ut fra morselskapet Dalane Energi AS i en prosess 
høsten 2016, med virkning fra 1. januar 2017. Dalane Kraft 
II AS er vedtatt fusjonert inn i Dalane Kraft AS. Denne 
fusjonen ble sluttført i april 2017. Konsernet tilfredsstiller 

dermed allerede det vedtatte lovkravet om funksjonelt 
skille mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt 
virksomhet som er gjeldende fra 1. januar 2021.

Etter omdanningen besto konsernet av morselskapet 
Dalane Energi AS og datterselskapene Dalane Kraft AS, 
Dalane Nett AS, Dalane Eiendom I AS, i tillegg til eieran-
delen i Altifiber AS. Dalane Eiendom I AS ble i april 2017 
solgt til Kontrazi AS.

Konsernet har i tillegg eierinteresser i ulike tilkny-
ttede selskaper, som småkraftproduksjon, vindkraft, 
næringsutvikling, og ladestasjoner for el-biler.

På regnskapsdato 31.12.2016 besto konsernet av mor-
selskapet Dalane Energi AS og datterselskapet Dalane 
Kraft AS. I tillegg inngår selskapets eierandel på 37,3 % i 
Altifiber AS i det fremlagte konsernregnskapet.

ÅRSBERETNING 

DALANE ENERGI AS  
FOR 2016

STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER

Ved omdanning til aksjeselskap ble den gamle eier-
avtalen fra 2014 slettet, og en ny aksjonæravtale ble 
utformet for å regulere eiernes rettigheter og forplikt- 
elser knyttet til selskapet. Aksjonæravtalen stiller tyde-
lige krav og forventninger til selskapet i form av dialog, 
økonomisk informasjon, avkastning og utbytte. Med 
bakgrunn i dette vedtok konsernstyret en ny strategi; 
Dalane Energi AS skal bli Rogalands beste energisel-
skap. Vi vet at dette er å sette seg et høyt mål med tøffe 
konkurrenter rundt oss. Ikke desto mindre vil konser-
net, når vi leverer på dette målet, være blant de beste 
i landet. Vi vil jobbe hardt og målrettet innen alle våre 
forretningsområder og har satt oss ambisiøse delmål 
fram mot 2020.

Dalane Energis virksomhet er delt inn i følgende  
forretningsområder:
• Nettleievirksomhet 
• Småkraftdrift og -produksjon
• Sluttbrukersalg, privatkunder og næringskunder
• Fiber-/internettjenester

NETTVIRKSOMHET 
Nettvirksomheten i konsernet er fra 1. januar 2017 organ-
isert som eget datterselskap, Dalane Nett AS. Kravene til 
leveringssikkerhet, effektivitet og avkastning vil i enda 
tydeligere grad sette rammene for denne virksomhet-
en i årene framover. Bransjen som helhet har fokus på 
konsolidering med større og mer effektive selskaper. 
To viktige måleparametere er nivået på nettleien som 
kunden betaler og effektivitetsberegningene fra NVE. 
Dalane Nett AS har som mål å bli et 100 prosent ef-
fektivt nettselskap med en nettleie på nivå med våre 
naboselskaper.

SMÅKRAFTDRIFT OG -PRODUKSJON
Inntektene fra kraftproduksjonen varierer mye fra år til 
år på grunn av variasjon i kraftpriser og produksjons-
mengde. Selskapet har begrenset mengde regulerkraft, 
og har derfor mindre mulighet til å tilpasse produks-
jonen til døgn- og sesongvariasjoner i pris. Markedet 
opplever nå de laveste kraftpriser på ti år, og prognosene 
for de kommende år viser en ytterligere nedgang før vi 
får en svak bedring etter 2020. Kraftprisene er i hovedsak 
regulert i internasjonale markeder uten mulighet for 
lokal påvirkning. 
For å oppnå god lønnsomhet for en småkraftprodusent 

blir det viktig å sikre effektiv drift på lave prisnivåer i 
eksisterende produksjon, utvikle gode investerings- og 
driftsmodeller for nye etableringer, samt øke aktivi-
tetsnivået ved å bruke egen kjernekompetanse til salg  
av tjenester i markedet.

SLUTTBRUKERSALG
Dette forretningsområdet er ved konsernetableringen 
lagt i Dalane Kraft AS. Etter innføringen av automatisk 
måleravlesning (AMS) med påfølgende sentralisering av 
innsamlede data i Statnett sin El-hub, er konkurransen i 
sluttbrukermarkedet åpnet opp for alle tilbydere. Dette 
betyr at Dalane Kraft AS må ta en aktiv rolle i markedet 
i mye større grad en tidligere. Den strategiske beslut-
ningen om å selge elektrisk energi i et regionalt og 
nasjonalt marked er derfor avgjørende for å oppnå vekst 
i kundemassen og for å gi økt omsetning. Konsernet har 
tatt flere grep for å posisjonere seg i dette markedet. 

FIBER-/INTERNETTJENESTER
Dalane Energi AS har gjennom sitt eierskap i Altifiber 
AS en andel av tilbudet på internettjenester via fiber 
til privatkunder og næring i Dalane-kommunene og 
Agder-fylkene. Dalane Energi AS er største eier med en 
andel på 37,3 prosent. Altifiber AS er partner i Altibox, 
et landsdekkende samarbeid med mer enn 450 000 
kunder. Altifiber AS tilbyr internettjenester, TV og tele- 
foni over fibernettet.
Dette virksomhetsområdet har hatt betydelige inves-
teringer med påfølgende vekst de siste årene, og for-
ventes å gi økt avkastning i årene framover. Veksten i 
dette selskapet er uavhengig av de andre forretningsom-
rådene i konsernet.
Utviklingen av smarte nett og fremtidige krav/forvent-
ning om nye tjenester innen internett, mobiltelefoni og 
«off-grid»-løsninger vil gi selskapet både utfordringer 
og muligheter framover. Det kan i denne sammenheng 
være naturlig å se på deler av forretningsområdene i lys 
av nye samarbeidsformer, partnerskap og forretning-
smuligheter.

KONSERNETS VIRKSOMHET 

NETTVIRKSOMHET
OVERFØRINGS- OG FORDELINGSNETT
Dalane Nett AS ble stiftet 3.1.17 som et datterselskap i 
Dalane Energi-konsernet. Hovedhensikten med nettsel-
skapet er å drive en effektiv, rasjonell og sikker distri-
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direkte sammenheng med kommunenes vekst, og var 
per 31.12.16: 14705. Netto økning av antall kunder var på 
154 stk. (1,1 %) i løpet av 2016. 
Nettapet er den energien som går tapt i overføringen 
og ikke blir nyttiggjort. Denne utgjorde i 2016 22,5 GWh, 
mot 23,4 GW i 2015. Det er et mål for nettselskapet å 
redusere tapet i egen fordeling gjennom oppgradering 
og forsterkning.

DRIFT OG UTBYGGING
I løpet av 2016 var det i hovedsak to uvær som rammet 
vårt område. Uværet Tor i februar og ekstremværet Urd 
i romjulen. Evaluering av egen beredskap og omfanget 
av utfall viser at Dalane Nett AS har en høy lever-
ingssikkerhet for sine kunder sammenlignet med andre 
nettselskap. For sistnevnte uvær var utfall knyttet til 
lynnedslag samt trefall. Reserveforbindelsen mellom 
Haukland – Konstali (Agder Energi) ble derfor prioritert 
for skogrydding etter ekstremværet Urd. Denne forsy-
ningen er blant annet viktig for Lund kommune.

 «Nettilknytning av Svåheia Vindpark» er det største 
enkeltprosjektet som ble besluttet startet høsten 2016. 
Arbeidet vil pågå gjennom hele 2017, og det er stort 
fokus på kostnader, samt timeforbruk.
I avdelingen for drift og vedlikehold har en prioritert å 
utføre vedlikeholdsoppgaver på flere steder som har 
vært utsatt for utfall på grunn av kvalitetsavvik på 
luftledningsnettet. Eksempler på områder er Sands-
mork-Sandbekk og Nedrebø, samt Vinningland-Apeland, 
hvor både tråd og stolper er skiftet.
AMS-prosjektet (bytte til automatiske strømmålere) 
gikk for fullt i 2016, og kontrakten med Kamstrup AS, 
som var totalleverandør på prosjektet, ble avsluttet ved 
årsslutt. Prosjektet har levert på pris, tid og kvalitet, og 
karakteriseres som en suksess.

SMÅKRAFTPRODUKSJON
Som ledd i omstruktureringen og konserndannelsen 
ble all kraftproduksjon i Dalane Energi AS overført til 
det midlertidige selskapet Dalane Kraft II AS som ble 
stiftet i januar 2017. Ved en fusjon ble samtlige kraftverk 
samlet i ett selskap, Dalane Kraft AS. Denne prosessen 
ble ferdigstilt i april 2017. Dette er et ledd i selskapets 
strategi med å skape gode driftsmiljø og fokus på for-
retningsområdet Småkraft.

busjon av elektrisk energi. Selskapets områdekonsesjon 
dekker de fire Dalane-kommunene. Aktiviteten er 
administrert fra hovedkontoret i Egersund. Det er per 
dags dato 48 ansatte innenfor virksomhetsområdene 
drift og vedlikehold, plan og prosjekt, nettstyring, samt 
administrasjon. Nettselskapet er godkjent som op-
plæringsbedrift, og hadde i 2016 fem lærlinger i energi-
montørfaget.

NETTSELSKAPETS FINANSIERING
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) regul-
erer nettselskapet økonomisk gjennom fastsettelse 
av årlige inntektsrammer. Inntektsrammene setter en 
øvre begrensing på hvor mye selskapet kan ta betalt for 
overføring av elektrisk energi.
Formålet med reguleringen er at nettet som benyttes 
til overføring av elektrisk energi skal driftes, utnyttes 
og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv 
måte.
Inntektsrammen i 2016 utgjorde 103 MNOK, mot 86 
MNOK i 2015. Det er for 2017 varslet en reduksjon i 
inntektsrammen.
Nettselskapet rapporterer hvert år mengden av avbrudd 
i høyspentnettet. Denne rapporteringen brukes til å 
beregne KILE-kostnad - kvalitetsjusterte inntektsram-
mer ved ikke levert energi. 
KILE-ordningen er en insentivregulering som skal gi 
nettselskapene økonomisk motivasjon til riktig ressur-
sallokering innenfor de rammer og vilkår som ellers er 
gitt av myndighetene ved NVE.
Gjennom KILE-ordningen må nettselskapet bære 
kundenes kostnader ved avbrudd. 
Ikke levert energi for 2016 utgjorde 49,9 MWh. Dette 
medførte KILE-kostnader på 3,4 MNOK som kommer til 
fratrekk på nettselskapets inntekt.
Det var registrert 153 avbrudd av leveringen i høyspen-
ningsnettet, mot 168 avbrudd i 2015. Omtrent 
halvparten av dette skyldes planlagt arbeid.
Det er et uttalt mål for nettselskapet å redusere årlig 
KILE-kostnad.

TOTALT OVERFØRT ENERGI FOR 2016
Formålet med nettselskapet er overføring av elektrisk 
energi. I 2016 ble det overført 381 GWh elektrisk energi 
til kunder som er knyttet til Dalane Netts fordelings-
nett. Dette er 15 GWh mer enn året før.
Nettselskapet har leveringsplikt av elektrisk energi 
til innbyggere og næringsvirksomhet i Dalane-kom-
munene. Antall kunder (abonnementer) har derfor 

EKSISTERENDE PRODUKSJONSANLEGG
Selskapet hadde i 2016 småkraftproduksjon i følgende  
ni vannkraftverk:
•    Øygreidfoss kraftverk i Hellelandsvassdraget i Eigersund
•   Grødemfoss kraftverk i Grødemvassdraget i Eigersund
•   Honnefoss kraftverk i Grødemvassdraget i Eigersund
•  Haukland kraftverk i Hauklandsvassdraget i Lund
•  Lindland kraftverk i Sokndalsvassdraget i Sokndal
•  Løgjen kraftverk i Lund
•    Vikeså kraftverk i Storsheielva i Bjerkreim, 50 %  

sammen med grunneiere
•   Drivdal kraftverk i Drivdalsvassdraget i Lund, 50 %  

sammen med grunneiere
•    Stølskraft i råvannstunnel fra Stølsvatnet i Bjerkreim, 

50 % sammen med IVAR Næring AS

I april 2017 kjøpte Dalane Kraft AS ut de private eiernes 
andel (50 %) i Drivdal kraftverk. Drivdal kraft er dermed 
nå 100 prosent eid av Dalane Kraft AS.

Dalane Kraft AS har i tillegg 20 prosent eierandel i vind-
kraftselskapet Dalane Vind AS, som bygger ut vindkraf-
tanlegget på Svåheia i Eigersund kommune.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Samlet kraftproduksjon i driftsporteføljen av egne 
og deleide kraftverk ble på 194,6 GWh i 2016, mot en 
normalisert produksjon på 200,2 GWh. Av dette er 179,7 
GWh Dalane Kraft AS sin andel (92 %) mens deleiernes 
andel var 14,9 GWh.

Normalisert produksjon ovenfor er basert på produks-
jonshistorikk for kraftverkene for de siste ti driftsår, just-
ert for større hendelser med lang utetid, oppgraderinger 
og investeringer som er foretatt i perioden
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NYE PRODUKSJONSANLEGG
I Dalane Vind AS ble det arbeidet aktivt fra årsskiftet 
2015/2016 og frem mot investeringsbeslutning i pros-
jektet som kom 6.10.16. Dalane Kraft AS har i dette pros-
jektet viet spesiell oppmerksomhet til økonomisk risiko. 
Som en del av grunnlaget for investeringsbeslutning 
ble det derfor inngått langsiktige avtaler om salg av 
kraft, el-sertifikater og opprinnelsesgarantier. I tillegg er 
det inngått en langsiktig «premium» driftsavtale med 
Vestas, som er leverandør av vindturbinene. Prosjektet 
er nå under bygging, og forventes å være ferdigstilt og 
satt i drift i løpet av desember 2017. 

I februar 2015 ble det gitt konsesjon for bygging av 
Frøytlog kraftverk. Det ble innhentet tilbud på bygging 
av kraftverket, men prosjektet er inntil videre utsatt, et-
tersom prisforventningene i kraft- og el-sertifikatmark-
edet gjør at prosjektet kun har marginal lønnsomhet.

Ørsdalen kraftverk ble tatt ut av drift i juni 2014. An-
legget er gammelt, fra 1944, og er stanset i påvente av 
oppgradering.

Forhandlinger med grunneiere på Dvergfossen kraft-
verk i Kvinesdal kommune ble videreført i 2016, og i 
løpet av våren og forsommeren ble det inngått avtaler 
med samtlige rettighetshavere. Det har blitt arbeidet 
videre med en alternativ utbyggingsmodell og ekstern 
finansering av prosjektet med mulighet for salg.

I tillegg til disse prosjektene er Dalane Kraft AS en-
gasjert i flere andre prosjekt: Hellelandsvassdraget 
i Eigersund og Lund kommuner, Skårdal, Ueland og 
Sagåna kraftverk i Lund kommune, Liavatn kraftverk 

i Eigersund kommune, og Tverrå og Bjunes kraftverk i 
Sirdal kommune. Realisering og utbyggingsplaner for 
disse kraftverkene er inntil videre satt på hold.

I Bjerkreim Vind AS har det også pågått en prosess 
sammen med de øvrige eierne med sikte på salg. Dette 
resulterte i et salg av hele selskapet til Norsk Vind 
Energi AS i januar 2016. En forutsetning for utbygging 
av vindparken er etablering av Bjerkreim Trafostasjon. 
Statnett har tatt investeringsbeslutning på denne, og 
stasjonen er under bygging. Det forventes oppstart av 
byggeaktivitet for vindparken i løpet av 2017.

SLUTTBRUKERVIRKSOMHET
Dalane Energi AS har tradisjonelt kun solgt elektrisk 
kraft lokalt i egen region. Gjennom omdanningen til 
aksjeselskap og vedtak av ny strategi for selskapet vil 
Dalane Kraft AS ta en aktiv rolle i sluttbrukermarkedet 
både lokalt og regionalt. Selskapet legger opp til en of-
fensiv strategi i et tøft marked. Implementering av nye 
verktøy er allerede godt i gang og kursen er satt.
Selskapet vil tilby elektrisk energi både i privat- og 
næringsmarkedet i variabel pris, fast avtalt pris og  
spotpris-segmentet. 

FINANSIELL RISIKO 

MARKEDSRISIKO
Ved omdanning til aksjeselskap gikk selskapet fra 
finansiering med kommunale garantier til en finansier-
ing basert på konsernets egen kredittverdighet. Dette 
medfører en ny bevissthet med tanke på risikokartleg-
ging og risikostrategi. Konsernet refinansierte hele sin 

langsiktige gjeld i forkant av omdanning til aksjeselskap. 
Langsiktig gjeld er per 31.12.16 på 396 MNOK. Konsernets 
samlede gjeldsforpliktelse er 500 MNOK per 31.12.16.
Alle lån har per 31.12.16 flytende rente, og er derfor 
eksponert for risiko knyttet til endringer i det generelle 
rentenivået.
Alle lån er i norske kroner.

Selskapet er eksponert for en moderat risiko i kraft-
produksjonsmarkedet og sluttbrukermarkedet. Risiko 
er knyttet opp mot svingninger i valutavekslingskurser, 
kraftpris og priser på el-sertifikater. Av disse er kraftpris-
risikoen på egenprodusert kraft vurdert som den største 
finansielle risikofaktoren. Det er iverksatt arbeid for å in-
nføre systematisk styring av finansiell risiko i konsernet. 
Systematisk finansiell risikostyring forventes implemen-
tert i løpet av 2017.

KREDITTRISIKO
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å 
oppfylle sine forpliktelser er relativt liten. I sluttkunde-
markedet er det svært mange og relativt små kunder.
Relatert til kontraktsmotparter i investeringsprosjek-
ter vurderes risikoen til å være moderat. Selskapet har 
derfor fokus på god endringskontroll og prosjektstyring. 
Selskapet har vurdert risikoen og foretatt nedskrivinger/
avsetninger for mulige tap.

LIKVIDITETSRISIKO
Konsernet har en forholdsvis høy gjeldsgrad. Styret øn-
sker å bringe gjeldsgraden ned, og dette vil i en periode 
føre til at bare høyt prioriterte og lønnsomme invest-
eringer kan gjennomføres. I tillegg følger selskapet nøye 
med på utviklingen av finansiell risiko knyttet til rente, 
valuta og råvare. Konsernstyret vedtok i februar 2017 en 
ny risikostrategi, der det er et mål å ha en likviditetsre-
serve som dekker tre måneders utbetalinger. En faktor 
som påvirker likviditeten i betydelig grad er kjøp og salg 
av kraft i sluttbrukersegmentet, hvor det omsettes store 
beløp hver måned avhengig av forbruket. Endring av 
faktureringsrutiner og innføring av månedlig fakture-
ring har redusert likviditetssvingningene.
Selskapet har ved utgangen av 2016 en tilfredsstillen-
de likviditet, og det er ikke besluttet tiltak som endrer 
likviditetsrisiko.

ORGANISASJON OG HMS
Dalane Energi-konsernet hadde 68 fast ansatte per 
31.12.16, hvorav 7 på deltid og 61 på heltid. 

Dette utgjorde 65,3 årsverk. Av disse 68 ansatte var 
det 12 kvinner med 10,8 årsverk og 56 menn med 54,5 
årsverk. Netto bemanningsendring fra forrige årsskifte 
er avgang på fem fast ansatte (4,4 årsverk).
I løpet av året 2016 ble det ansatt tre nye medarbeidere, 
mens åtte medarbeidere sluttet. Selskapet hadde i 
tillegg fem lærlinger på kontrakt for opplæring i en-
ergimontørfaget. Det ble avlagt og bestått ett fagbrev i 
energimontørfaget i 2016.

Styret for Dalane Energi AS har syv medlemmer. Av disse 
er fem valgt av eierne og to er valgt av de ansatte. Av 
styrets eiervalgte medlemmer er det tre menn og to 
kvinner. Styremedlemmene valgt av de ansatte har i 
2016 vært to menn.

Bransjen er spesielt preget av lav kvinneandel. Ved nyan-
settelser er selskapet bevisst på å ivareta likebehandling 
mellom kjønnene. Det er ikke gjennomført spesielle 
likestillingstiltak gjennom året.

Dalane Energi AS har som mål å være en arbeidsplass 
hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn 
av nedsatt funksjonsevne. Selskapet vil arbeide aktivt 
og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske 
forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan 
benyttes av flest mulig.  

HELSE OG SIKKERHET
Selskapet har en nullvisjon for skader og ulykker. Denne 
gjelder også for våre underleverandører.
Det er i 2016 ikke registrert noen alvorlige skader/hen-
delser verken blant egne ansatte eller hos våre underlev-
erandører.
Det pågår et systematisk HMS og kvalitetsarbeid i  
selskapet. Energibransjen har et høyere antall fraværs- 
skader enn entreprenørbransjen og det jobbes derfor 
systematisk for å redusere dette nivået i hele energi-
bransjen.
Det er i 2016 gjennomført HMS-opplæring etter selska-
pets opplæringsplan.
Dalane Energi er en IA-bedrift (etter avtalen om ink-
luderende arbeidsliv), og alle ansatte er medlemmer i 
bedriftshelsetjenesten SAMKO.
Sykefraværet i 2016 var 4,4 %, der egenmeldt fravær 
utgjorde 0,66 %. Til sammenligning var sykefraværet 
for 2015 på 2,23 %. Konsernet jobber målrettet med å 
opprettholde et lavt sykefravær der kartlegging og tilret-
telegging for den enkelte har prioritet.
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STYRETS BERETNING VISJON

YTRE MILJØ
Produksjon av elektrisk kraft i Norge er vesentlig basert 
på fornybare energikilder som ikke forurenser det ytre 
miljø.  
Dalane Energi AS var et av de første selskapene i landet 
til å benytte seg av komposittmateriale ved utskifting 
av nye høyspentstolper. Kreosot som impregneringsma-
teriale skal bort i 2017, og før denne tid må bransjen ha 
alternative løsninger. Selskapet ser det derfor som viktig 
å skaffe egne erfaringer med de alternativene som er 
mest aktuelle.

Dalane Energi AS har for øvrig ikke noen anlegg eller 
virksomhet som forurenser det ytre miljø ut over det 
som normalt følger med denne type virksomhet. Selska-
pet arbeider aktivt med kildesortering og avfallshånd-
tering. 

UTBYTTE OG RESULTATDISPONERING
Driftsresultat
For konsernet ble driftsresultatet 40,2 MNOK i 2016, mot 
8,8 MNOK i 2015. Det lave resultatet i 2015 skyldes i hov-
edsak ekstraordinære avskrivninger på kraftprosjekter. 
Den største posten for driftsinntekter er tillatt nettleie 
som hadde en samlet økning på 26 MNOK (24%) i for-
hold til 2015. Inntekt fra kraftproduksjon var tilnærmet 
lik som for 2015. Sluttbrukervirksomheten hadde en 
moderat økning på inntektssiden på grunn av høyere 
kraftpris, noe som også gjenspeiles på kostnadssiden.
Av driftskostnader utgjør kjøp av overføringstjenester 
(nettleie til overliggende nett) den største utgiftsøknin-
gen på 5,9 MNOK (37 %) i forhold til 2015. Dette skyldes 
varslede investeringer i regional- og sentralnettet.
Lønns- og personalkostnader er betydelig redusert. 
Dette skyldes i hovedsak reduserte pensjonskostnader 

med rundt 7,4 MNOK. Det føres ellers en bevisst anset-
telsespolitikk med hensyn til oppgaver og behov med 
sikte på effektivisering.
Av andre driftskostnader er engangskostnader i 
forbindelse med omdanning og konserndannelse 
største post. Denne utgjør for 2016 cirka 8,5 MNOK.

Årsresultat
Konsernets årsresultat for 2016 ble 27,7 MNOK, mot  
8,2 MNOK i 2015.

Konsernets totale egenkapital per 31.12.2016 er  
241,3 MNOK, mot 227,6 MNOK året før. 

Det har i 2016 ikke vært brukt midler på forsknings-  
og utviklingsaktiviteter.

FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt 
drift, og styret bekrefter at den er til stede. Etter sty-
rets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende 
beskrivelse av stillingen per 31.12.16.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Styret foreslår at årets overskudd på 27 654 138,-  
disponeres som følger:

Morselskap
Avsatt til fra annen egenkapital kr 6 601 941
Utbytte til aksjeeierne  kr 13 827 000

Konsern
Avsatt til fra annen egenkapital kr 13 827 138
Utbytte til aksjeeierne  kr 13 827 000

    

Odd Å. Ousdal (styremedlem)

I desember 2014 gav representantskapet i Dalane energi 
IKS styret fullmakt til å se på en ny eierstruktur for  
selskapet. Bakgrunnen for dette var todelt: 

1.     En varslet endring av IKS-loven med sikte på å  
redusere konkurransevridning for næringslivet

2.     En varslet lovendring om funksjonelt skille i  
energibransjen, som skal skille nettvirksomhet,  
kraftproduksjon og salg av energi i egne selskaper

Administrasjonen fikk utarbeidet konsekvensutred-
ninger av nye lovforslag som konkluderte med at en 
omdanning til aksjeselskap var å foretrekke. Det ble satt 
i gang en dialog og informasjonsprosess med eierkom-
munene Denne prosessen tok 18 måneder og resulterte 
i juni 2016 i endelige vedtak om omdanning fra alle fire 
eierkommuner.

Faktisk omdanning ble igangsatt i mai 2016 gjennom 
oppstart av refinansiering av gjeld og etablering av  
omdanningsavtaler med myndigheter og ansatte.  
Dalane Energi AS ble offisielt stiftet 22. juni 2016. 
Gjennom påfølgende likvidering av IKS-et, fisjon av 
eksisterende virksomhet, tingsinnskudd i aksjeselskapet 
og påfølgende fusjon ble omdanning til konsern endelig 
ferdigstilt 24. april 2017.

Den fullstendige omdanningsprosessen hadde da  
tatt to år og fem måneder. Gjennom denne prosessen 
har alt av eiendom, rettigheter og virksomhet blitt  
gjennomgått. Et betydelig arbeid er lagt ned av flere 
ansatte. Den eksisterende organisasjonen er endret  
og en ny er etablert.

Dalane Energi AS er dermed rigget som en moderne 
bedrift som er klar for fremtiden.

  
FRA IKS TIL AS:

OMDANNINGSPROSESSEN IKS – AS – KONSERN

Ivar Rusdal (styreleder) Marthon Skårland (nestleder) Inghild Vanglo (styremedlem)

Egersund, 28.4. 2017

Kurt Børge Pedersen (styremedlem) Magnhild Eia (styremedlem) Odd Å. Ousdal (styremedlem)

Hein Nilsen (styremedlem)  Idar Sønstabø ( adm. direktør)
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VI YTER HØY GRAD AV SERVICE
De viktigste faktorene for at kundene opplever Dalane Energi som et serviceinnstilt 
selskap, er kompetente ansatte som er stolte av jobben sin og alltid leverer det lille  
ekstra, samt lokal tilstedeværelse som gjør at vi kan møte våre kunder der de er. Å ha 
god, relevant informasjon lett tilgjengelig for både kunder og samarbeidspartnere er 
et annet viktig moment. Vi er her for å serve kundene våre, og skal gjøre det med et 
smil.

VI LEVERER EFFEKTIV DRIFT
Vi oppnår dette gjennom å sikre en trygg arbeidsdag ved å lojalt følge Dalane Energi 
sin HMS- og kvalitetspolitikk, og ved å skape en sunn bedriftskultur. I tillegg er det 
viktig å utfordre eksisterende arbeidsflyt med fokus på å fjerne tidstyver. Vi skal drive 
proaktiv planlegging og bruke våre ressurser best mulig, tilpasset oppgaver og behov. 
Vi skal også sikte mot å øke egen kapasitet ved større grad av automatisering.

VI BYGGER KOMPETANSE
Dalane Energi skal være en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass, hvor våre ansatte 
alltid har mulighet for utvikling, kompetanseheving og videreutdanning. Det er også 
viktig å utnytte fordelene med å være et mellomstort selskap, blant annet ved å  
utveksle erfaringer innad i bedriften. Vi skal ha fokus på vår kjernevirksomhet og tilby  
fremtidsrettede løsninger til våre samarbeidspartnere og eiere, samt identifisere 
muligheter for positive partnerskap og allianser.

VI SKAPER VEKST OG VARIGE VERDIER
Gjennom innovasjon og effektive prosesser, i tillegg til konsekvent økonomi- og 
risikostyring og gode kost/nytte-vurderinger, skal vi sørge for at selskapet har en 
kontinuerlig forbedring. Dalane Energi ønsker å være en pålitelig drivkraft og solid 
støttespiller for regionen, og en konstruktiv og tett dialog med eierkommunene er  
da veldig viktig for oss. Sammen skal vi skape Rogalands beste energiselskap!

Dalane Energi har planer om å tredoble kundeantallet innen utgangen av 2020. Dette er et ambisiøst,  
men likevel realistisk mål om vi gjør de riktige grepene.

VISJON 2020
ROGALANDS BESTE ENERGISELSKAP

For å lykkes med å bli Rogalands beste energiselskap 
skal vi investere i å videreutvikle vår eksisterende sterke 
kompetanse og være langt fremme når det gjelder å ta 
i bruk ny teknologi og nye energiløsninger. Vi vil være 
en aktiv samarbeidspartner for alle våre kunder, og 
skal åpne et nytt grensesnitt mot kundene gjennom 

profilering av Dalane Energi som et hundre prosent 
effektivt nettselskap, samt en komplett tjenestelever-
andør for småkraftverk. Planen er å øke kundegruppen 
vår, samtidig som vi beholder vår kundevennlige service, 
våre solide tjenester, og våre konkurransedyktige priser. 
Hvordan skal vi så klare dette? Slik:

2

1

3

4
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LÆRLINGER DALANE LYSPUNKT

Rekruttering er et satsingsområde for Dalane Energi, og 
å ta imot lærlinger ser vi på som et viktig samfunns- 
ansvar.

Dalane Energi er et aktivt medlem av Opplæringsringen 
for energimontørlærlinger i Rogaland, som er et samar-
beid mellom nettselskapene i området. Ved inngangen 
til 2016 hadde vi fire lærlinger i energimontørfaget her 
hos oss.

Opplæringsringen gjennomfører årlig en åtte ukers  
teoriopplæring for lærlingene, som avsluttes med  
eksamen i faget Vg3 Energimontør. Det var i år to 

lærlinger hos oss som deltok på undervisningen, og  
begge besto eksamen. De siste ti årene har vi i snitt  
tatt inn to lærlinger i året. I 2015 ble det imidlertid kun 
tatt inn én energimontørlærling. Dette kan blant annet 
forklares med noe usikkerhet rundt de mange endrin-
gene selskapet sto foran. Men vi er nå tilbake på sporet 
med inntak av to nye lærlinger. Ved utgangen av 2016 
var det da fem lærlinger ansatt hos Dalane Energi, og 
mange flere vil det bli i årene som kommer. 

Vi heier på de unge. Vi heier på framtiden!

LÆRLINGENE 
ER FRAMTIDEN

Det handler om å sikre framtidig fagkompetanse, både for oss selv og for bransjen ellers.  
Det handler om å ivareta og forvalte selve gullreserven – men det handler også om  

å gi de unge en sjanse. Å gi framtiden en sjanse.

DALANE LYSPUNKT
Vi er beriket med mange lønnsomme ressurser i  
vårt langstrakte land. Olje, gass, fisk og skog har 
gitt oss en velstand vi knapt kunne drømt om. Det 
finnes dog også andre verdier i samfunnet som er 
verdt å ivareta på best mulig vis. Frivillighet er en 
slik verdi – det er også en av bærebjelkene i det  
norske samfunnet. For hvor ville vi ha vært uten?

TILHØRIGHET, FELLESSKAP OG MESTRING 
Verdiskapningen i frivillig arbeid anslås til over 125 
milliarder kroner årlig. Ikke mindre viktig er de andre 
verdiene som kommer i kjølvannet av frivillighet: 
Det skaper tilhørighet, felleskap og følelse  
av mestring, kompetansebygging og utvikling på 
flere nivå. 

ENERGISK FRIVILLIGHET 
Dalane Energi ønsker å ta et samfunnsansvar ved å 

støtte frivilligheten i lokalsamfunnet. Dette gjør vi 
gjennom «Dalane lyspunkt», hvor hvert år gir bidrag 
til lag, foreninger og organisasjoner innenfor idrett, 
kultur og andre foretak myntet på barn og ungdom. 
Frivillighetsarbeidet er særs oppegående og funger-
er bra i alle de fire Dalane-kommunene. Vi har stor 
tro på at støtte til slike formål skal bidra til å styrke 
samholdet og binde de fire kommunene tettere 
sammen. 

På bakgrunn av dette støtter vi et mangfold av 
lag og foreninger i lokalområdet, deriblant Eik og 
Eiger, Dalane Sykleklubb, Lund Kjøre- og Rideklubb, 
Egersund Kyokushin karateklubb og Egersund padle-
klubb. I tillegg har vi avtale om skiltreklame med en 
rekke idrettslag.

FRIVILLIGHET SKAPER VERDIER VI KAN DELE
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DALANE LYSPUNKT DALANE LYSPUNKT

HESTEKREFTER  
FRA DALANE

Allerede som andreklassing begynte Sofie å ta 
ridetimer hos Olaug Espeli Carstensen på Moi. Det 
utartet seg raskt til at det var distanseridning hun 
ville drive med. I 2013 ble hun med i satsnings- 
gruppa Stall Litlemoen Endurance team, og snart 

- Jeg er utrolig takknemlig for gaven fra Dalane Energi, det betyr så mye. Dette er min hobby 
og store lidenskap i livet, og denne sponsorgaven fra Dalane lyspunkt kommer godt med nå 

som jeg satser internasjonalt, sier Sofie Dahl Larsen.

Hvem: Sofie Dahl Larsen, 15 år

Hva: Jente som har satset på sin lidenskap og 
som har fått sponsorgave av Dalane lyspunkt 

Hvorfor: Energi, dedikasjon, og målbevissthet 
kan få drømmer til å gå i oppfyllelse

red hun sin første 2-mil. Etter dette har det blitt 
mange mil på hesteryggen både på trening og på 
ritt. I 2015 valgte hun å trekke seg ut av satsnings-
gruppa for å ri for seg selv. 

FAKTA:

- Jeg har nå min egen hest, pluss at jeg er så heldig 
å få disponere to andre hester. Alle disse tre står 
oppstallet på Kjørmo, forteller Sofie.

NORGESMESTER SOM SATSER
Den ambisiøse og målbevisste unge damen har 
nådd mange milepæler siden hun tok sine første 
ridetimer. I 2015 ble hun Norgesmester i junior  
klassen 80 km på hesten Shakir.

I fjor forsvarte hun tittelen, denne gangen på  
hesten Samah. 

- Det var mange deltakere og farten var høy, så 
dette var veldig stort. Jeg var også en del av la-
get som tok gull for Lund Kjøre- og Rideklubb. Det 
krever mye trening og jobb for å få hestene klare  
for å ri 80 kilometer. Jeg er i stallen så å si hver 
eneste dag, slår hun fast. 

I vår deltok Sofie på Offiserrittet for senior på 
Nannestad, hvor hun kom på en flott 5. plass. I 
september er planen å ri Nordisk Baltisk Mesterskap 
i Litauen. Vi vet ikke hvor veien videre går, men vi 
heier på Sofie og er veldig glad for å kunne bistå  
litt i hennes utvikling! 

Lag, organisasjoner, aktiviteter og enkeltpersoner 
i de fire Dalane-kommunene oppfordres til å gjøre 
som Sofie og søke om sponsormidler fra Dalane 
lyspunkt! Les mer på våre nettsider.
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VERDT Å VITE ÅRSREGNSKAP - RESULTATREGNSKAP KONSERN

RESULTATREGNSKAP
OG BALANSE 

FO
TO

: fotografenas.no

Kraftstasjon     Produksjon
Øygreifoss 	 64	183	772	
Grødemfoss  	 22	767	369	
Honnefoss 		 13	841	023	
Haukland 	 19	610	571	
Lindland	 		 42	648	469	
Løgjen	 	 	 1	777	162	
Stølskraft 	 4	510	528	
Vikeså 	 	 17	363	960	
Drivdal	 	 	 7	877	226

VERDT Å VITE

PRODUSERT KWH PER KRAFTSTASJON
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På en god arbeidsplass er 
sykefraværet ofte lavt, og  
vi er stolte av å kunne si at 
det egenmeldte sykefraværet 
i Dalane Energi nå er på 
kun 0,66 prosent. Vi jobber 
målrettet for å opprettholde 
dette. Dalane Energi skal være 
et sunt og trivelig sted  
å jobbe, og vi gjør det vi kan 
for å ivareta og tilrettelegge 
for våre medarbeidere.

Samtidig som det er viktig å 
beholde det sterke fagmiljøet 
vi har bygget opp gjennom 
mange år, skal vi også stadig 
fornye oss. Gjennomsnitts- 
alderen i Dalane Energi er nå 
47 år, og vi har en herlig  
blanding av erfarne, 
kunnskapsrike medarbeidere 
og ungt pågangsmot med 
friske impulser som spiller 
på samme lag. Det skaper 
en attraktiv, fremtidsrettet 
arbeidsplass.
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RESULTAT

MORSELSKAP KONSERN

2015 2016 NOTE EIENDELER 2016 2015

Anleggsmidler

  Immaterielle eiendeler

1	299	242 1	299	242 12 Vassdragsrettigheter 3	263	377 3	263	377

3	978	828 1	328	444 3 Utsatt skattefordel 1	485	825 7	300	426

5 278 070 2 627 686 Sum immaterielle eiendeler 4 749 202 10 563 803

Varige driftsmidler

140	232	305 134	783	584 4 Kraftproduksjon 194	808	344 201	950	368

26 099 680 25 436 379 4 Bygninger og annen fast eiendom 25 436 379 26 099 680

350	132	495 372	480	196 4 Nettvirksomhet 372	480	196 350	132	495

10 926 239 10 691 886 4 Transport, inventar EDB 11 103 011 11 442 773

13	515	732 2	168	836 4 Anlegg under utførelse 2	168	836 13	515	732

540 906 451 545 560 880 Sum varige driftsmidler 605 996 765 603 141 048

Finansielle anleggsmidler

0 0 Lån til tilknyttede selskap 17	404	321 0

66	790	254 75	683	951 8,	9 Investering i datterselskap 0 0

27	843	343 27	843	343 8,	9 Investeringer i tilknyttet selskap 45	615	305 57	502	372

362	800 362	800 8 Investeringer i aksjer og andeler 362	800 362	800

5	676	667 3	491	667 7 Obligasjonslån og andre fordringer 3	491	667 5	676	667

474	268 589	059 Egne prosjekter under utførelse 10	136	568 5	231	267

3	980	206 4	405	400 11 Andre langsiktige fordringer 31	779	107 24	000	076

105 127 538 112 376 220 Sum finansielle anleggsmidler 108 789 768 92 773 182

651 312 059 660 564 786 Sum anleggsmidler 719 535 735 706 478 033

Omløpsmidler

6	225	924 6	595	521 Varer 6	595	521 6	225	924

Fordringer

72	811	902 91	976	817 7 Kundefordringer 85	770	195 74	852	525

2	276	217 1	138	904 3,	7 Andre kortsiktige fordringer 1	844	610 2	542	700

0 1	293	701 Konsernfordring 0 0

17	599	000 34	390	960 2 Mindreinntekt 34	390	960 17	599	000

92 687 119 128 800 382 Sum fordringer 122 005 765 94 994 225

21	696	695 10	870	189 6 Bankinnskudd, kontanter o.l. 13	222	804 27	328	686

 	    

120 609 738 146 266 092 Sum omløpsmidler 141 824 090 128 548 835

771 921 797 806 830 878 SUM EIENDELER 861 359 825 835 026 868

BALANSE PR.	31.12.2016

MORSELSKAP KONSERN

2015 2016 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG  

DRIFTSKOSTNADER

2016 2015

197		224		236 237		758		997 16 Driftsinntekter 248		017		331 207		350		181

24		288		498 12		878		339 Annen driftsinntekt 12		986		441 18		125		884

221  512  734 250  637  336 Sum driftsinntekter 261  003  771 225  476  065

73		534		534 91		566		963 Varekostnad 92		157		350 74		198		726

48		493		550 40		560		569 5,	11 Lønn og sosiale tjenester 48		268		270 53		774		478

26		086		395 29		761		154 4 Avskrivninger 31		640		354 27		904		479

0 0 Nedskrivning egne prosjekter under utførelse 0 18		698		764

48		668		034 49		883		027 5 Andre driftskostnader 48		776		689 42		050		464

196  782  513 211  771  713 Sum driftskostnader 220  842  663 216  626  911

24  730  221 38  865  623 15 Driftsresultat 40  161  109 8  849  154

FINANSINNTEKTER OG  

FINANSKOSTNADER

1		575		235 1		230		275 2 Annen renteinntekt 729		068 9		805		706

0 0 8 Resultat tilknyttet selskap 7		858		195 2		167		320

-9		145		034 -9		243		422 Annen rentekostnad -9		325		297 -9		725		619

-318		911 -153		016 Rentekostnad ansvarlige lån -1		298		768 -318		911

-7  888  710 -8  166  163 Netto finansresultat -2  036  801 1  928  496

16		841		511 30		699		460 Ordinært resultat før skattekostnad 38		124		307 10		777		650

6		359		658 10		270		519 3 Skattekostnad på ordinært resultat 10		470		169 2		597		585

10  481  853 20  428  941 Ordinært resultat 27  654  138 8  180  065

10  481  853 20  428  941 ÅRSRESULTAT 27  654  138 8  180  065

0 8		893		697 Avgitt konsernbidrag ført mot investering 0 0

13 OVERFØRINGER

1		179		523 6		601		941 Avsatt til / overført fra annen egenkapital 13		827		138 -1		122		265

9		302		330 13		827		000 Foreslått utbytte 13		827		000 9		302		330

10  481  853 20  428  941 Sum  overføringer 27  654  138 8  180  065

RESULTATREGNSKAP KONSERN

BALANSE
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BALANSE ÅRSREGNSKAP -  KONSTANTSTRØM

MORSELSKAP KONSERN

2015 2016 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: 2016 2015

16	841	511 30	699	460 Ordinært resultat før skattekostnad 38	124	307 10	777	650

-2	417	073 -3	657	597 Periodens betalte skatt inkl renter -3	657	597 -5	734	983

8	838	029 0 Korreksjon skatt vedrørende reinvesteringer 2012/2013 0 8	838	029

26	086	395 29	761	154 Ordinære avskrivninger 31	640	354 27	904	479

2	023	753 0 Nedskrivninger varige driftsmidler 0 2	023	753

6	949	955 -5	241	014 Pensjonskostnad uten kontanteffekt -5	241	014 8	272	269

5	228 -29	102 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -29	102 3	689	668

0 0 Inntekt/tap på investering i tilknyttet selskap -7	412	552 -1	055	105

441	969 -369	597 Endring i varer -369	597 441	969

-6	969	083 -19	164	915 Endring i kundefordringer -10	917	670 -9	696	989

-28	637	092 24	197	308 Endring i  leverandørgjeld 21	170	187 -23	285	599

4	122	143 -20	571	384 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -24	397	432 8	384	324

27 285 735 35 624 313 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 38 909 884 30 559 465

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

141	760 131	000 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 131	000 141	760

0 0	 Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 3	507	181 2	428	115

-54	791	482 -37	427	985 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -37	508	473 -55	427	477

-2	624	440 0 Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler 0 -10	282	914

0 -114	791 Utbetaling/innbetaling egne prosjekter under utførsel -4	905	301 0

0 2	185	000 Utbetaling/innbetaling langsiktige lån til tilknyttede selskaper -6	920	025 0

0 -425	194 Utbetaling/innbetaling langsiktige fordringer 2	185	000 0

-57 274 162 -35 651 970 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -43 510 618 -63 140 516

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

73	160	000 400	000	000 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 400	000	000 73	160	000

-29	601	222 -503	933	568 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -503	933	568 -29	601	222

0 103	730	750 Endring i kassekreditt 103	730	750 0

-9	534	000 -9	302	330 Utbetalinger av utbytte -9	302	330 -9	534	000

0 -1	293	701 Netto inn-/utbetalinger konsern 0 0

34 024 778 -10 798 849 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -9 505 148 34 024 778

4	036	351 -10	826	506 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -14	105	881 1	443	727

17	660	344 21	696	695 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 27	328	686 25	884	958

21 696 695 10 870 189 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 13 222 804 27 328 685

1	917	521 1	848	284  *Herav bundne midler i form av skattetrekk 2	134	456 2	188	717

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
MORSELSKAP KONSERN

2015 2016 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2016 2015

Egenkapital

Innskutt egenkapital

0 50	000	000 Aksjekapital 50	000	000 0

0 122	453	368 Overkurs 122	453	368 0

172	453	368 0 13,14 Annen innskutt egenkapital - stiftelseskostnader 0 0

172 453 368 172 453 368 Sum innskutt egenkapital 172 453 368 0

Opptjent egenkapital

0 6	506	371 Annen egenkapital 68	871	517 227	593	318

0 6 506 371 Sum opptjent egenkapital 68 871 517 227 593 318

172 453 368 178 959 739 Sum egenkapital 241 324 885 227 593 318

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser

17	488	222 12	418	177 11 Pensjonsforpliktelse 13	569	522 18	810	536

17 488 222 12 418 177 Sum avsetning for forpliktelser 13 569 522 18 810 536

Annen langsiktig gjeld

499	933	570 396	000	002 10 Gjeld til kredittinstitusjoner 396	000	002 499	933	570

499 933 570 396 000 002 Sum annen langsiktig gjeld 396 000 002 499 933 570

Kortsiktig gjeld

0 103	730	750 Gjeld til kredittinstitusjoner 103 730 750 0

21	266	272 45	463	580 7 Leverandørgjeld 46	154	391 24	984	204

3	657	597 4	666	021 3 Betalbar skatt 4	666	021 3	657	597

27	667	966 23	877	690 Skyldige offentlige avgifter 25	040	947 28	451	040

9	302	330 13	827	000 13 Foreslått utbytte 13	827	000 9	302	330

0 11	858	262 Konserngjeld 0 0

20	152	472 16	029	657 Annen kortsiktig gjeld 17	046	307 22	294	273

82 046 637 219 452 960 Sum kortsiktig gjeld 210 465 416 88 689 444

599 468 429 627 871 139 Sum gjeld 620 034 940 607 433 550

771 921 797 806 830 878 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 861 359 825 835 026 868

Ivar Rusdal (styreleder) Marthon Skårland (nestleder) Inghild Vanglo (styremedlem)

Egersund, 28.4. 2017

Kurt Børge Pedersen (styremedlem) Magnhild Eia (styremedlem) Odd Å. Ousdal (styremedlem)

Hein Nilsen (styremedlem)  Idar Sønstabø ( adm. direktør)
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EIERE OG UTBETALING

EIERE
Dalane Energis øverste myndighet er  
generalforsamlingen. Selskapet ledes av  
et styre som har 7 medlemmer.

Den daglige driften står under  
ledelse av administrerende direktør.

Dalane Energi har sitt kontor i Egersund. 

De fire eierkommunene har i snitt hatt et totalt utbytte på 9,1 millioner  
i året i perioden 2007-2016 (siste 10 årene). Utdeling fordeles etter kommunenes  
eierandeler, som igjen justeres etter innbyggertall.

UTBETALINGER

13,62 % 
SOKNDAL

13,33 %  
LUND

61,43 % 
EIGERSUND

11,62 % 
BJERKREIM

HAUGESUND

STAVANGER

SANDNES

BRYNE

VIKESÅ
TONSTAD

MOI
EGERSUND

HAUGE I DALANE
FLEKKEFJORD

Dalane Energi produserer rundt halvparten  
av all strøm som brukes i Dalane-regionen.  

9,1
MILL

FARSUND



Elganeveien 1, 4370 Egersund
Telefon 51 46 25 00
firmapost@dalane-energi.no
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