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I løpet av 2017 er Dalane Energi AS endelig ferdig  
rigget som aksjeselskap og morselskap i et konsern. 
Nå er det alvor: Vi er klar til å møte nye utfordringer 
fra markedene, samtidig som vi aldri kan gå på  
akkord med kravene til sikker og tilstrekkelig energi- 
forsyning som både innbyggerne i Dalane og myn-
dighetene legger på oss.

Målet vårt er det samme som vi stilte opp i fjor: Vi 
skal bli Rogalands beste energiselskap. Noe mindre 
kan vi ikke ha ambisjoner om. Å bli best i Rogaland 
er selvsagt et «hårete mål». Men nå er vi i ferd med 
å oversette dette til konkrete, tallfestede mål som 
vil vise om vi er på rett vei, måned for måned og år 
for år. 

Det har vært gjennomført store endringer internt i 
drifts- og rapporteringsformer. Ikke alle beslutninger 
underveis har vært lette. Som et ledd i omstillingen 
av konsernet har det dessverre vært nødvendig 
å gå til oppsigelser. Jeg skal være den første til å 
beklage dette, men samtidig må jeg sammen med 
styret fastholde at det er selskapets langsiktige 

målsettinger og behov som avgjør hvilken beman-
ning vi kan ha.

Heldigvis er de fleste saker styret behandler både 
fremtidsrettede og spennende. Ett eksempel: Vi har 
solgt eiendommen på Eie i Eigersund, som nok var 
bedre egnet for slakterivirksomheten den opprin-
nelig var bygget for, enn for en moderne energi- og 
kunnskapsbedrift. Nå planlegger vi våre fremtidige 
lokaler, og har i første omgang sikret oss et greit 
tilholdssted på Hovlandsveien. Flytting er i seg selv 
utviklende, fordi nye lokaler skaper nye samarbeids- 
arenaer og ny kreativitet.

Underveis er jeg glad for at vi kan legge frem et  
relativt godt regnskap også for 2017. Dette gir grunn- 
lag for hyggelige utbetalinger til eierkommunene. 
De har mange samfunnsoppgaver å finansiere.  
I regnskapet kan en også legge merke til hvor viktig 
sideinvesteringer er: Viktige deler av resultatet 
kommer fra våre eierandeler i Altifiber AS og Dalane 
Vind AS. Hadde vi holdt oss til «vår lest» - små 
vannkraftverk i Dalane - ville det ha vært lite å dele ut.

Vi ser optimistisk på veien videre. Men nå er det 
virkelig alvor, og nå er det bare vi selv som kan 
gjøre jobben: I monopolvirksomheten - elnettet - 
må vi sørge for at det ikke er dyrere hos oss enn i 
naboområdene. Den avstanden er vi alt i gang med 
å utligne. Og i alt det vi konkurrerer om, må vi stelle 
oss slik at våre kunder velger oss, ikke bare fordi vi 
er rimeligst på pris, men minst like mye fordi vi yter 
best service og oversikt. 

Ivar Rusdal

Styreleder har ordet:

NÅ ER DET ALVORMålet vårt er det samme  
som vi stilte opp i fjor:  

Vi skal bli Rogalands beste  
energiselskap. 

”
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INNLEDNING
Dalane Energi AS er eid av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. 
Grunnlaget for selskapet ble lagt med oppstart av kraftproduksjon i Øygreidfoss 
kraftstasjon 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 22. juni 2016 omdannet til et aksjeselskap.  
24. april 2017 ble den endelige konsernstrukturen etablert. Konsernet tilfreds- 
stiller dermed det vedtatte lovkravet om funksjonelt skille mellom monopolvirk-
somhet og konkurranseutsatt virksomhet som er gjeldende fra 1. januar 2021.
Selskapets hovedkontor ligger i dag i Hovlandsveien på Eigerøy. I forbindelse 
med at eiendommen er solgt, vurderer selskapet flere alternativer for nye  
kontorer i fremtiden.

SELSKAPSSTRUKTUR
Konsernet har i 2016 og 2017 vært gjennom en omdanning til aksjeselskap  
og etterfølgende konserndannelse.  Dalane energi IKS ble formelt slettet som 
foretak 14. september 2016, Dalane Nett AS, Dalane Kraft II AS og Dalane  
Eiendom I AS, som eier kontor- og verkstedbygget på Eie, ble fisjonert ut fra  
morselskapet Dalane Energi AS i en prosess høsten 2016 med virkning fra  
1. januar 2017. Dalane Kraft II AS ble fusjonert inn i Dalane Kraft AS, 24. april 
2017. Dalane Eiendom I AS ble solgt til Kontrazi AS 28. april 2017.

Dalane Kraft AS kjøpte 11. april 2017 ut de private aksjonærenes andel på  
50 % i Drivdal Kraft AS. Selskapet ble deretter fusjonert inn i Dalane Kraft AS  
18. oktober 2017. Etter omdanningen består konsernet av morselskapet Dalane 
Energi AS og datterselskapene Dalane Kraft AS, Dalane Nett AS og 37,37 % eier-
andel i Altifiber AS. Dalane Kraft AS har videre eierandeler i Dalane Vind AS  
(20 %), Vikeså Kraftverk AS (50 %) og Stølskraft AS (50 %)
I tillegg har konsernet en mindre eierandel i Kværnhuset Industri-Inkubator AS 
(20 %), REN AS (2,56 %) og Grønn Kontakt AS (0,12 %). Eierandelen i Grønn  
Kontakt ble i november 2017 solgt til Statkraft og Agder Energi i fellesskap.

DALANE ENERGI AS  

ÅRSBERE TNING

FOR 2017
ST YRE TS  

BERE TNING
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STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER

Konsernstyret vedtok i november 2016 en ny strate-
gi for konsernet. Strategien strekker seg fram mot 
2020. Fokuset er å videreutvikle selskapets kjerne-
kompetanse innen energi , og utnytte nye markeds-
muligheter i dette segmentet.
Vår visjon er å bli Rogalands beste energiselskap. 
Dette skal vi få til gjennom å yte høy grad av service, 
levere en effektiv drift, bygge kompetanse og gjen-
nom dette skape vekst og varige verdier. Vi vil jobbe 
hardt og målrettet innen alle våre forretningsom-
råder og har satt oss ambisiøse delmål fram mot 
2020. Det blir etablert tydelige kriterier som vil vise 
hvordan utviklingen er i forhold til disse målene.

Dalane Energis virksomhet er delt inn i følgende 
forretningsområder:
•    Nettvirksomhet 
•    Småkraft- drift og produksjon
•     Sluttbrukersalg, privatkunder og  

næringskunder
•    Fiber/internett-tjenester

NÆRINGSUTVIKLING
Selskapet ønsker å ha en rolle i å utvikle samarbeid 
og muligheter i dialog med eiere og lokalt næringsliv. 
Som et mellomstort selskap er Dalane Energi lettbeint 
med korte beslutningsveier, men samtidig robust 
nok til å delta i utvikling av nye løsninger.
Industriområdet på Kaupanes, som utvikles av Eiger-
sund Næring og Havn KF, gir oss både utfordringer 
og muligheter i forhold til lokalt effektbehov. Dalane 
Energi AS deltar i en konseptutredning for området 
for å se på alternative måter å løse energiutfordrin-
gene på. Dette vil bidra til å gi området og regionen 
viktig kunnskap om framtidens energiløsninger.
Egersund havn er en viktig fiskerihavn. Eigersund 
Næring og Havn KF søkte i 2017, i samarbeid med 
Dalane Energi AS, Enova om støtte til landstrøm-
midler. Søknaden fikk positivt tilsagn og det jobbes 
nå med samarbeidsmodeller for å realisere prosjektet.
Selskapet utreder også samarbeidsmodeller innen 
solcelleløsninger og ladeløsninger for el-bil. Det 
arbeides med ulike konsepter og løsninger.

FIBER/INTERNETT-TJENESTER 
Dalane Energi AS har gjennom sitt eierskap i Altifiber 
AS en andel av tilbudet på internett-tjenester via fiber 
til privatkunder og næringsliv i Dalane-kommunene 
og Agder-fylkene. Dalane Energi AS er største eier 
med en andel på 37,3 %. Altifiber AS er partner i 
Altibox, et landsdekkende samarbeid med mer enn 
500 000 kunder. Altifiber AS tilbyr internett-tjenester, 
TV og telefoni over fibernettet.
Dette virksomhetsområdet har hatt betydelige 
investeringer med påfølgende vekst de siste årene, 
og forventes å gi økt avkastning i årene framover. 
Veksten i dette selskapet er uavhengig av de andre 
forretningsområdene i konsernet.

KONSERNETS VIRKSOMHET

NETTVIRKSOMHET
Nettvirksomheten i konsernet er organisert i et eget 
datterselskap, Dalane Nett AS. Kravene til bered-
skap, leveringssikkerhet, effektivitet og avkastning 
setter rammene for denne virksomheten. En viktig 
måleparameter for kunden er nivået på nettleien. 
Dalane Nett AS justerte sin nettleie i 2017 for å 
tilpasse seg de varslede økte overføringskostnadene 
fra overliggende nett. For å møte framtidens krav til 
effektiv drift må selskapet levere smarte og effektive 
løsninger. Kravet til kompetanse og samspill mellom 
våre ansatte og kundene blir avgjørende. Dalane 
Nett AS har som mål å bli et 100 % effektivt nettsel-
skap i forhold til myndighetenes definisjoner, med en 
nettleie på nivå med våre naboselskaper.
Nettleien utgjør i snitt 1/3 av den totale strømregnin-
gen. 1/3 går til strømleverandøren, mens den siste 
tredjedelen er offentlige avgifter som merverdiavgift, 
forbruksavgift og el-sertifikater.

OVERFØRINGS- OG FORDELINGSNETT
Dalane Nett AS ble stiftet 3.1.2017 som et datter-
selskap i Dalane Energi-konsernet. Formålet med 
nettselskapet er å drive en effektiv, rasjonell og 
sikker distribusjon av elektrisk energi. Selskapets 

områdekonsesjon dekker de fire Dalane-kommunene. 
Aktiviteten er administrert fra hovedkontoret i 
Egersund. Det var pr. 31. desember 2017 44,6 
årsverk innenfor virksomhetsområdene drift og 
vedlikehold, plan og prosjekt, nettstyring samt 
administrasjon. Nettselskapet er godkjent som 
opplæringsbedrift og hadde i 2017 fem lærlinger i 
energimontørfaget.

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 beny-
ttes til overføring av elektrisk energi skal driftes, ut-
nyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell 
og effektiv måte.
Inntektsrammen i 2017 utgjorde 94 MNOK, mot  
103 MNOK i 2016. Det er for 2018 varslet en økning  
i inntektsrammen på rundt 5 MNOK.
Nettselskapet rapporterer hvert år mengden av 
avbrudd i høyspentnettet. Denne rapporteringen 
brukes til å beregne KILE-kostnad. KILE (kvalitets-
justerte inntektsrammer ved ikke levert energi). 
KILE-ordningen er en insentivregulering som skal 
gi nettselskapene økonomisk motivasjon til riktig 
ressursallokering innenfor de rammer og vilkår som 
ellers er gitt av myndighetene (NVE).
Gjennom KILE-ordningen må nettselskapet kom-
pensere kundene for avbrudd. 
Ikke levert energi for 2017 utgjorde 43,98 MWh, mot 
49,94 MWH i 2016. Dette medførte KILE-kostnader 
på 2,8 MNOK som kommer til fratrekk i nettselskap- 
ets inntekt. Til sammenligning var KILE-kostnadene 
for 2016 på 3,5 MNOK. Det er et uttalt mål for nettsel-
skapet å redusere årlig KILE-kostnad.
Det ble registrert 123 avbrudd av leveringen i 
høyspenningsnettet mot 153 avbrudd i 2016. Omtrent 
¾ av avbruddene skyldes planlagt arbeid. Oppetiden 
for 2017 er på 98,989 %, som viser at kundene til  
Dalane Nett AS sjelden opplever at strømmen er borte.  

Dalane Energi

Kværnhuset
Industri-Inkubator

AS (20 %)

REN
(2,56 %)

Dalane Nett AS Dalane Kraft AS Altifiber AS
(37,37 %)

Dalane Vind AS
(20 %)

Vikeså Kraftverk AS 
(50 %)

Stølskraft AS
(50 %)
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Formålet med nettselskapet er overføring av elek-
trisk energi. I 2017 ble det overført 410 GWh elek- 
trisk energi til kunder som er knyttet til Dalane Netts 
fordelingsnett. Dette er 29 GWh mer enn året før.
Nettselskapet har leveringsplikt av elektrisk energi 
til innbyggere og næringsvirksomhet i Dalane-kom-
munene. Antall kunder (abonnementer) har derfor 
direkte sammenheng med kommunenes vekst og 
var pr. 31.12. 2017: 14 714. Netto økning på antall 
kunder var på 110 stk i løpet av 2017. 
Nettapet er den energien som går tapt i overførin-
gen og som ikke blir nyttiggjort. Denne utgjorde i 
2017, 20,2 GWh mot 22,5 GW i 2016. Det er et mål 
for nettselskapet å redusere tapet i egen fordeling 
gjennom oppgradering og forsterkning.

SMÅKRAFT- DRIFT OG PRODUKSJON
Inntektene fra kraftproduksjonen varierer mye fra år 
til år på grunn av variasjon i kraftpriser og produk- 
sjonsmengde. Selskapet har begrenset mengde reg-
ulerkraft og har derfor mindre mulighet til å tilpasse 
produksjonen til døgn- og sesongvariasjoner i pris. 
Bransjen generelt må tilpasse seg et lavere nivå på 
kraftprisene enn vi har sett i foregående år. Prog-
nosene for de kommende år viser ingen vesentlige 
økninger i forventet kraftpris. Kraftprisene er i 
hovedsak regulert i internasjonale markeder uten 
mulighet for lokal påvirkning fra vår side. 
For å oppnå god lønnsomhet for en småkraft-
produsent blir det viktig å sikre effektiv drift på 
lave prisnivåer i eksisterende produksjon, utvikle 
gode investerings- og driftsmodeller for nye eta-
bleringer, samt øke aktivitetsnivået ved å bruke egen 
kjernekompetanse til salg av alternative tjenester i 
markedet.
Som ledd i omstruktureringen og konserndannelsen 
ble all kraftproduksjon i Dalane Energi AS overført 
til 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 forretningsområdet 
småkraft. Det var pr. 31. desember 2017 8,5 årsverk 
innenfor virksomhetsområdene produksjon, teknisk 
drift, vassdrag og prosjekt, samt administrasjon.

EKSISTERENDE PRODUKSJONSANLEGG
Selskapet har i dag småkraftproduksjon 
i følgende 9 vannkraftverk:   

Øgreyfoss kraftverk i Eigersund kommune 
 
Grødemfoss kraftverk i Grødemvassdraget 
i Eigersund kommune  

Honnefoss kraftverk i Grødemvassdraget 
i Eigersund kommune   

Haukland kraftverk i Hauklandsvassdraget  
i Lund kommune   
 
Lindland kraftverk i Sokndalsvassdraget 
i Sokndal kommune   
 
Løgjen kraftverk i Lund kommune   
 
Drivdal kraftverk i Drivdalsvassdraget
i Lund kommune    

Vikeså kraftverk i Storsheielva  
i Bjerkreim kommune   
 
Stølskraft i råvannstunnel fra Stølsvatnet i 
Bjerkreim kommune   

Svåheia Vindpark: Dalane Vind AS 
(20 % -eierandel) hadde oppstart i desember  
2017. Avtalen om garantert pris på  
produksjonen vil gjelde fra 1. april 2018.
Svåheia Vindpark i Eigersund kommune 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Samlet kraftproduksjon for 2017 ble 220,7 GWh. 
Dette er 13 % over en middelproduksjon på 195,7 
GWh.  2017 har vært et år med betydelig nedbør og 
høy fyllingsgrad i magasinene.
Middelproduksjon ovenfor er basert på produksjons- 
historikk for kraftverkene for de siste ti driftsår, 

Middel- 
prod. /år:

65,0 GWh

19,6 GWh

12,1 GWh

21,0 GWH

43,5 GWh

1,8 GWh

8,4 GWh

18,2 GWh

6,1 GWh

90,0 GWh

I 2017 ble det overført  
410 GWh elektrisk energi til 

kunder som er knyttet til Dalane 
Netts fordelingsnett.

”
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justert for større hendelser med lang utetid, oppgra-
deringer og investeringer som er foretatt i perioden

NYE PRODUKSJONSANLEGG
Dvergfossen kraftverk i Kvinesdal kommune forbere-
des for utbygging og salg. Salgsprosessen vil pågå 
utover våren 2018 med planlagt oppstart bygging i 
august 2018. I februar 2015 ble det gitt konsesjon 
for bygging av Frøytlog kraftverk i Sokndal kom-
mune. Dalane Kraft har sikret seg alle rettigheter 
for prosjektet. Det pågår vurderinger med ulike 
interessenter om realisering. Ørsdalen kraftverk i 
Bjerkreim kommune ble tatt ut av drift i juni 2014. 
Anlegget er gammelt, fra 1944, og er stanset i 
påvente av oppgradering. Det pågår vurderinger med 
ulike interessenter om realisering av prosjektet.
Dalane Kraft har tidligere sikret seg rettigheter i Hel-
lelandsvassdraget. Det pågår vurderinger med ulike 
interessenter om delvis utbygging av prosjektet.
Dalane Kraft AS har i tillegg interesser i flere mindre 
prosjekt: Skårdal, Ueland og Sagåna kraftverk i Lund 
kommune, Liavatn kraftverk i Eigersund kommune 
og Tverrå kraftverk i Sirdal kommune. Realisering 
og utbyggingsplaner for disse kraftverkene er inntil 
videre satt på hold.
I Dalane Vind AS er Svåheia Vindpark ferdig byg-
get. Anlegget består av syv Vestas turbiner med en 
samlet effekt på 25,2 MW. Dette er beregnet å gi en 
årlig produksjon på rundt 90 GWh. Det er inngått 
en langsiktig avtale om salg av produsert strøm fra 
anlegget. Det er inngått en langsiktig «premium» 
driftsavtale med Vestas, som er leverandør av vind- 
turbinene.

Bjerkreim Vind AS ble i 2016 solgt til Norsk Vind 
Energi AS.  Det pågår anleggsarbeid og bygging av 
ny trafostasjon i konsesjonsområdet. Dalane Kraft 
AS vil motta endelig oppgjør når alle beslutninger 
rundt utbyggingen er endelige, ventelig i løpet av 
2018/2019.

SLUTTBRUKERVIRKSOMHET
Forretningsområdet for salg av strøm til privat-

kunder og næringsliv er en del av Dalane Kraft 
AS sin virksomhet. Strøm til forbruk vil av mange 
betegnes som et lavinteresseprodukt der det kun 
konkurreres på pris. Dette fører til at forretnings- 
området har meget høy eksponering mot markeds- 
konkurranse og at fokuset er høyt på kostnadsef-
fektivitet. Dalane Kraft AS sin strategi er å være en 
troverdig, transparent og rimelig leverandør på lang 
sikt.
Dalane Kraft AS selger strøm til private kunder og 
bedriftskunder både lokalt og regionalt. Selskapet 
tilbyr elektrisk energi i variabel pris, fast avtalt pris 
og spotpris-segmentet. Det var pr. 31. desember 
2017 2,8 årsverk innenfor virksomhetsområdet 
sluttbrukersalg.

FINANSIELL RISIKO

MARKEDSRISIKO
Konsernet er finansiert gjennom en kombinasjon av 
5-års lån, 3-års lån og kassakreditt.  Langsiktig gjeld 
er per 31.12.2017 på 380 MNOK. Konsernets sam-
lede gjeldsforpliktelse til kredittinstitusjoner er 474 
MNOK pr. 31.12.17. Konsernet har en forholdsvis 
høy gjeldsgrad. Styret ønsker å bringe gjeldsgraden 
ned, og dette vil i en periode føre til at bare høyt pri-
oriterte investeringer kan gjennomføres. Selskapet 
har utarbeidet en sikringspolicy og følger utviklingen 
av finansiell risiko knyttet til rente, valuta og råvare.
Rentebinding er gjennomført i henhold til policy for 
rentesikring. Alle lån er i norske kroner.

Selskapet er eksponert for en moderat risiko i 
kraftproduksjonsmarkedet og sluttbrukermarkedet. 
Risiko er knyttet opp mot svingninger i valutavek-
slingskurser, kraftpris og priser på el-sertifikater. Av 
disse er kraftprisrisikoen på egenprodusert kraft 
vurdert som den største finansielle risikofaktoren. 
Konsernet er sikret i euro ihht. sikringspolicy.

KREDITTRISIKO
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å 

oppfylle sine forpliktelser er relativt liten. I sluttkun-
demarkedet 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 prosjekt-
styring. Selskapet har vurdert risikoen og foretatt 
nedskrivinger/avsetninger for mulige tap.

LIKVIDITETSRISIKO
Konsernstyret vedtok i februar 2017 ny risikostrategi 
der det blant annet fokuseres på likviditetsreserve. 
En faktor som påvirker likviditeten i betydelig grad er 
kjøp og salg av kraft i sluttbrukermarkedet, hvor det 
omsettes store beløp hver måned avhengig av forb-
ruket. Endring av faktureringsrutiner og innføring av 
månedlig fakturering har redusert likviditetssving-
ningene.
Selskapet har ved utgangen av 2017 en tilfredsstil-
lende likviditet, og det er ikke besluttet tiltak som 
endrer likviditetsrisiko.

ORGANISASJON OG HMS
Dalane Energi-konsernet hadde pr. 31.12.2017  
63 fast ansatte, hvorav 4 på deltid og 59 på heltid. 
Dette utgjorde 61,7 årsverk.
Av disse 63 ansatte var det 12 kvinner med 11,2 
årsverk og 51 menn med 50,5 årsverk.
Netto bemanningsendring fra forrige årsskifte er 
avgang på 4 fast ansatte (3,6 årsverk).
I løpet av året 2017 ble det ansatt 6 nye medarbei-
dere, mens 10 medarbeidere valgte å slutte.
Selskapet hadde i tillegg 5 lærlinger på kontrakt for 
opplæring i energimontørfaget.
Det ble avlagt og bestått 2 fagbrev i energimontør- 
faget i 2017. Det føres ellers en bevisst ansettelses- 
politikk i forhold til oppgaver og behov med sikte på 
effektivisering og kompetanseheving.
Selskapet gjennomførte en styrt nedbemanning 1. 
desember 2017 ved oppsigelse av 9 ansatte. 6 av 
sakene er endelig avklart mens 3 saker er uavklart. 
Det er tatt ut stevning i 2 av de 3 sakene.
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 2017 vært to menn.
Bransjen er spesielt preget av lav kvinneandel. Ved 
nyansettelser er selskapet bevisst på å ivareta like-
behandling mellom kjønnene. Det er ikke gjennom-
ført spesielle likestillingstiltak gjennom året.
Dalane Energi AS har som mål å være en arbeids- 
plass hvor det ikke forekommer diskriminering på 
grunn av nedsatt funksjonsevne. Selskapet vil arbei-
de 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 2017 ikke registrert noen alvorlige skader/
hendelser, hverken blant egne ansatte eller hos våre 
underleverandører.
Det pågår et systematisk HMS- og kvalitetsarbeid 
i selskapet. Energibransjen har et høyere antall 
fraværsskader enn entreprenørbransjen, og det job-
bes derfor systematisk for å redusere dette nivået i 
hele energibransjen.
Det er i 2017 gjennomført HMS-opplæring etter 
selskapets opplæringsplan.
Dalane Energi er en IA-bedrift (etter avtalen om inklu-
derende arbeidsliv) og alle ansatte er medlemmer i 
bedriftshelsetjenesten SAMKO.
Sykefraværet i 2017 var 4,6 %, der egenmeldt fravær 
utgjorde 0,76 %. Til sammenligning var sykefraværet 
for 2016 på 4,4 %. Konsernet jobber målrettet med å 
opprettholde et lavt sykefravær, der kartlegging og 
tilrettelegging for den enkelte har prioritet.

YTRE MILJØ
Produksjon av elektrisk kraft i Norge er vesentlig 
basert på fornybare energikilder som ikke forurenser 
det ytre miljø.
Dalane Energi AS har ikke noen anlegg eller virk-
somhet som forurenser det ytre miljø ut over det 
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som normalt følger med denne type virksomhet. 
Selskapet arbeider aktivt med kildesortering og 
avfallshåndtering. 

UTBYTTE OG  
RESULTATDISPONERING

DRIFTSRESULTAT
For konsernet ble driftsresultatet 33,9 MNOK i 2017, 
mot 40,2 MNOK i 2016. 
Den største posten for driftsinntekter er tillatt 
nettleie på 93,8 MNOK, en reduksjon på 9,1 MNOK i 
forhold til 2016. Inntekt fra kraftproduksjon var på 
52,4 MNOK, en økning på 14,2 MNOK i forhold til 
2016. Dette skyldes i hovedsak produksjonsrekord i 
egne kraftverk og en styrking av kraftprisen. Slutt- 
brukervirksomheten hadde en tilnærmet lik inntekt 
som for 2016.
Av driftskostnader utgjør kjøp av varer den største 
økningen. Dette er knyttet opp mot høyere kostnad-
er ved innkjøp av kraft.
Lønns- og personalkostnader har hatt en økning på 
2,0 MNOK i forhold til 2016, til tross for en netto av-
gang på 3,6 årsverk i 2017. Dette skyldes i stor grad 
et redusert aktivitetsnivå som fører til at færre kost-
nader kan tilordnes investeringsprosjekter. Dermed 
øker utgiftsførte kostnader. Pensjonskostnader for 
2017 har økt med 0,7 MNOK i forhold til 2016. 
Andre driftskostnader er redusert med 1,5 MNOK i 
forhold til 2016.

FINANSRESULTAT
Resultat fra tilknyttede selskaper utgjør 15,4 MNOK. 
Eierandelen i Altifiber AS genererer et positivt bidrag 
på 6,9 MNOK. Eierandelen i Dalane Vind AS gener-
erer et positivt bidrag på 7,4 MNOK. Dette er knyttet 
til en engangsgevinst fra salg av el-sertifikater.  
Eierandelen i Vikeså Kraftverk AS genererer et posi-
tivt bidrag på 1,6 MNOK. Eierandelen i Stølskraft AS 
genererer et negativt bidrag på 0,1 MNOK.

Rentekostnad for konsernet var 10,9 MNOK, mot  
9,3 MNOK i 2016. 

ÅRSRESULTAT
Konsernets årsresultat for 2017 ble 28,8 MNOK,  
mot 27,7 MNOK i 2016.
Konsernets totale egenkapital per 31.12.2017  
er 273,7 MNOK, mot 241,3 MNOK året før. 
Det har i 2017 ikke vært brukt midler på  
forsknings- og utviklingsaktiviteter.

FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om  
fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir årsregn- 
skapet en tilfredsstillende beskrivelse av stillingen 
pr. 31.12.2017.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Regnskapene for 2017 viser et årsresultat på  
kr. 14 327 939 for Dalane Energi AS og  
kr. 28 813 092 for konsernet.

Styret foreslår følgende disponering:

Marthon Skårland 
Nestleder

Kurt Børge Pedersen 
Styremedlem

Magnhild Eia 
Styremedlem

Odd Å. Ousdal 
Styremedlem

Inghild Vanglo 
Styremedlem

 Idar Sønstabø
Adm. direktør

Ivar Rusdal
Styreleder

Hein Nilsen 
Styremedlem

Egersund, 23.3.2017

       Dalane Energi AS         Konsernet

Avsatt til annen                              14 151 092
egenkapital 
Overføres fra annen               - 334 061
egenkapital   
Utbytte til aksjeeierne        14 662 000        14 662 000
Disponert i alt                14 327 939        28 813 092
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Dalane Energi AS leverer et årsresultat på 28,8 mil-
lioner kroner for 2017. Dette er 1,2 millioner kroner 
høyere enn i 2016. Av dette foreslås et utbytte på 
14,6 millioner kroner til eierkommunene Bjerkreim, 
Eigersund, Lund og Sokndal.
Nettselskapet har hatt en utfordrende drift i 2017, 
med redusert inntekt uten tilsvarende reduksjon 
i kostnader. Salg av strøm til privat- og nærings-
kunder gir en stabil inntekt. Det største bidraget til 
driftsinntekt kommer fra salg av egen produksjon av 
strøm, som på grunn av store nedbørsmengder har 

Tall i millioner kroner       2017 2016 2015

Totale inntekter        262 261 225
EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger)   67 72 55
Driftsresultat        34 40 9
Resultat før skattekostnad       40 38 11
Resultat etter skattekostnad      29 28 8

For Dalane Nett AS viser underliggende driftsresul-
tat en reduksjon i tillatt inntekt på 9 millioner kroner 
i forhold til 2016. Nettselskapet økte nettleien fra  
1. januar 2018 med bakgrunn i økte kostnader for 
det overliggende nettet. Dette skyldes varslede 
investeringer fra Lyse Elnett og Statnett. Forrige 
økning av nettleien var 1. januar 2016. 

Dalane Kraft AS satte ny produksjonsrekord i 2017 
på 220 GWh. Dette tilsvarer årsforbruket til 12 000 
husholdninger. Sluttbrukervirksomheten opplevde 
tilsvarende inntekter som for 2016.

Altifiber AS har vært i en sterk vekst de siste årene 
både når det gjelder kunder og resultat. Dalane En-
ergi AS sitt eierskap i selskapet gir et bidrag på 6,9 
millioner kroner på resultatet.

Svåheia vindpark ble ferdigstilt i desember 2017.  
På grunn av en engangsgevinst knyttet til salg 
av el-sertifikater i Dalane Vind AS gir selskapet et 

bidrag på 7,4 millioner kroner på regnskapet til Dalane 
Energi AS. 

UTBYTTE 
Styret foreslår at det utbetales 14,6 millioner kroner  
i utbytte til eierkommunene.

I 2017 mottok kommunene dessuten 4,9 millioner 
kroner i form av eiendomsskatt og konsesjons- 
avgifter.

Konsernet utbetaler dermed totalt 19,5 millioner 
kroner til eierkommunene basert på forretningsåret 
2017.

Det foreslåtte utbytte på 14,6 millioner kroner 
fordeles slik:
Eigersund kommune 61,43 % 9 006 867
Sokndal kommune 13,62 % 1 996 964
Lund kommune  13,33 % 1 954 445
Bjerkreim kommune 11,62 % 1 703 724

satt ny rekord i 2017. Eierskapet i Altifiber AS og Da-
lane Vind AS gir også et godt bidrag til overskuddet. 
Samlet gir dette et resultat på 28,8 millioner kroner.

– 2017 har vært et utfordrende år for selskapet og de 
ansatte. Vi har vært nødt for å gjennomføre tøffe tiltak 
for å sikre framtidig drift. Når det gjelder det økonomi-
ske resultatet ser vi utfordringer i det reduserte driftsre-
sultatet. I våre framtidsplaner ligger det inne en gradvis 
forbedring og vi vil fortsette å jobbe for å nå dette 
målet, sier administrerende direktør Idar Sønstabø.

ÅRSRESULTAT 

I våre  
framtidsplaner ligger  
det inne en gradvis 

 forbedring

”

på 28,8 millioner kroner



 
 
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.

For å lykkes med å bli Rogalands beste energisel-
skap skal vi investere i å videreutvikle vår eksister-
ende sterke kompetanse og være langt fremme når 
det gjelder å ta i bruk ny teknologi og nye energiløs-
ninger. 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 tjenesteleverandør 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:

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

 
ENERGISELSKAP

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!

VISJON 2020

1

2

3

4

ROGALANDS BESTE 

1918
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Rekruttering er et satsingsområde for Dalane Energi, 
og å ta imot lærlinger ser vi på som et viktig sam-
funnsansvar.

Dalane Energi er et aktivt medlem av Opplæringsrin-
gen for energimontørlærlinger i Rogaland, som er et 
samarbeid mellom nettselskapene i området. Ved 
inngangen til året hadde Dalane Nett AS totalt 5 stk 

i ulikt lærlingeforløp. På vårparten tok to av disse 
fagprøven som resulterte i fagbrev. 
Frem til august var det da 3 lærlinger. I august startet 
så to nye lærlingekandidater, en gutt og en jente, 
som igjen førte til at vi ved årsskifte hadde  
5 stk. lærlinger.

Vi heier på de unge. Vi heier på framtiden!

FRIVILLIGHET 
SKAPER VERDIER  

VI KAN DELE

LÆRLINGENE 

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.

STØRRE SPONSORAVTALER:
• Egersunds Idrettsklubb
• Eiger Fotballklubb

INDIVIDUELLE AKTØRER:
•  Christoffer Ellingsen – syklist på Elitelaget  

til Sandnes Sykleklubb
•  Thomas Fardal – fornyet avtale – profesjonell 

svømmer
•  Oscar A. Gonzales – 16 år gammel keeper fra  

Bjerkreim som trener med a-laget til Bryne
• Sofie Dahl Larsen – Langdistanseridning

SKILTREKLAME:
• Egersund Svømmeklubb – 5 000/år i 3 år
• Hovsherad IL – 5 000/år i 3 år
• Egersund Seilforening – 5 000/år i 3 år
• Heskestad IL – 5 000/år i 3 år
• Hellvik Idrettslag – 5 000/år i 3 år
• Bjerkreim Idrettslag – 5 000/år i 3 år
• NorDan Hallen – 5 000/år i 3 år
• Egersund squash- tennissenter – 5 000/år i 3 år
• Egersund og Dalane Ridesenter – 5 000/år i 3 år
• Egersund Golfklubb – 5 000/år i 3 år
• Aktivitetshallen i Sokndal – 5 000/år i 3 år

ANDRE LAG OG FORENINGER:
Oktober 2017:
•  Kodeklubben – Støtte til nytt utstyr  

(Micro:Bit og Inventorkits)
• Dysleksi Jæren – Støtte til mestringshelg
• KRIK Bjerkreim – Støtte til arrangement
• Egersund Kendo Klubb – Støtte til treningsutstyr
• Silkemyrå vellag – Støtte til utbedring av ballbane
•  Hestnes velforening – støtte til nye mål på fotballbane
•  Egersund Undervannsklubb – låneutstyr til  

nybegynnere
• Nyåsveien velforening – støtte til klatrestativ
• Hellvik Barnehage – støtte for å bygge lavvo i tre
•  Helleland Skulekorps – Støtte til uniformer og hatter
•  Eigersund og Husabø skulekorps – T-skjorter med logo

April 2017:
• Egersund Volleyballklubb – 10 000/år i 3 år
• Dalane Sykleklubb
• Lund Kjøre og Rideklubb
• Sofie Dahl Larsen – Langdistanseridning
• Egersund Kyokushin Karateklubb
• Egersund Racketklubb
• Egersund Padleklubb
• Lions Egersund

UTDELTE 
SPONSORMIDLER 
I 2017

DAL ANE 
LYSPUNK T
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HVA SKJER 
I  2018

Dalane-regionen er et område med mye lokal 
kraftproduksjon. Det er også et område med god 
fiberdekning. Dette er to av grunnene til at Dalane 
Energi, sammen med  eierkommunene Bjerkreim 
og Sokndal, har engasjert seg i samarbeidet med 
Ryfylke IKS for å identifisere egnede tomter for kraft-
krevende industri, typisk datasenter. Kartleggingen 
har vist at vår region kan være meget attraktiv for 
slike etableringer og Dalane Energi ønsker gjennom 
sitt nettselskap å være i front med tilrettelegging.

Tilrettelegging for kraftkrevende industri 
i samarbeid med Ryfylke IKS

Partnerskap for å se på alternative energi-
løsninger for Kaupanes industriområda

Næringsutviklingen på industriområdet Kaupanes i 
Egersund stiller store krav til elektrisitetsforsyningen 
til området. Dette er grunnen til at Dalane Energi 
har gått inn i et partnerskap med flere lokale aktører 
for å se på alternative energiløsninger for området. 
Utredningen mottar støtte fra Enova og i kombi-
nasjon med en mulig landstrømutbygging sammen 
med det kommunale foretaket Eigersund Næring og 
havn, kan dette åpne nye muligheter for fremtidige 
energiløsninger både for havn og industri.

SOLKRAFT

Kraft24 er en av markedets beste strømavtaler, og 
sørger for at kundene våre får den laveste strøm-
prisen på enklest mulig vis. Vi overvåker kraftbørsen 
døgnet rundt, og ved hjelp av dyktige, erfarne medar-
beidere og moderne teknologi er brukerne garantert 
en så lav strømregning som mulig. 

MANGE FORDELER 
I Kraft24 leverer vi strøm til innkjøpspris, uten 
bindingstid og skjulte avgifter, og sørger for at 
kundene får automatisk beste pris, alltid. Det har 
vært nyhetssaker om strømkunder som føler seg 
lurt ved at de blir tilbydd «markedets beste pris», og 
så viser det seg at de betaler langt mer enn andre 
de sammenligner med. Dalane Energi er en trygg, 

KRAFT 24

lokal leverandør som alltid setter våre kunder først, 
og det er på den måten vi skal bygge Kraft24 til den 
foretrukne strømavtalen. 

RIKTIG VALG FOR KUNDEN 
Å redusere strømregningen handler om mer enn å 
velge riktig leverandør, selv om det selvsagt er smart 
å velge en strømleverandør som ikke låser kunden i 
en langvarig kontrakt med dårlige vilkår. Kraft24 skal 
være våre kunders aktive valg, og vi skal levere en 
tjeneste og et produkt som holder dem fornøyde og 
også rekrutterer nye kunder via jungeltelegrafen. 

GOD KUNDEKONTAKT 
Vi vil også ha tett kontakt med nåværende og poten-
sielle kunder via en aktiv nettside, e-mailkampanjer 
og målrettet markedsføring, i tillegg til at vi jevnlig 
skal gi våre kunder tips og gode råd om hvordan de 
kan spare penger på strømmen.

Solkraft24 er et pilotprosjekt gjennomført i samar-
beid med EnergiEliten. I første omgang skal dette 
prosjektet gi oss erfaring med energiproduksjon via 
solceller. Vi rekrutterer testpiloter som får installert 
et markedsledende solcelleanlegg, der vi ordner alt 
med søknader, installasjon og påkobling, og selger 
overskuddet av strømmen som produseres. Pilotene 
skal så følges tett opp for at vi skal kunne vurdere 
hvordan vi best kan implementere en større satsing 
på solkraft i fremtiden. 

TESTPILOTER
Som en av de første kundene av Solkraft24 vil man 
altså ikke bare kunne produsere og selge strøm 
tilbake til nettet hele døgnet, men man blir også 
med på å bestemme. Dalane Energi og EnergiEliten 
ønsker å forme produktet best mulig etter kundens 
behov, og vil derfor ha tett dialog med pilotene for å 
bygge opp erfaring. 

PAKKELØSNINGER 
Vi tilbyr våre testpiloter to pakker – én som passer 
fint for mindre hus og hytter med en total størrelse 
på rundt 17 kvadratmeter fordelt på ti paneler, og 
én for vanlige og store eneboliger som har fjorten 
paneler og er på ca. 24 m². Antatt årlig produksjon 
på disse anleggene vil være henholdsvis 3150 og 
4450 kWh. 

FREMTID 
Sol er nå den raskest voksende energikilden i verden 
når det gjelder installert kapasitet. Sol er også den 
fornybare energikilden som det ble investert mest 
i globalt i 2017. Som våre kunder, er vi opptatt av 
klimautfordringene verden står overfor. Derfor tar 

vi del i utviklingen av solkraft. Ambisjonen vår er 
å gjøre solenergi til et enkelt, trygt og tilgjengelig 
valg for våre kunder, så det at vi er tidlig ute i denne 
sammenheng og tilegner oss verdifull kunnskap om 
solenergi, gir oss et solid fortrinn på veien videre.



VERDT Å VITE

SYKT BRA

RINGREVER OG UNGFOLER

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 0,76 prosent 
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 under 
44 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, fremtids-
rettet arbeidsplass.

HOVEDTALL 2017

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. 

9,1
MILL

De fire eierkommunene har i snitt 
hatt et totalt utbytte på 9,3 millioner 
i året i perioden 2008-2017 (siste 
10 årene). Utdeling fordeles etter 
kommunenes eierandeler.

UTBETALINGER
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Kunder  
Dalane Nett

14 667
Kunder  

Dalane Kraft

11 000
Omsetning

mill kr.

262

Driftsresultat
mill kr.

34
Årsresultat

mill kr.

29
Utbytte

mill kr.

14,7

63
Årsverk pr. 31.12.17

9,3 mill

11,62 % 
BJERKREIM13,62 % 

SOKNDAL

13,33 %  
LUND

61,43 %
EIGERSUND

Kraftstasjon         Produksjon
Øgreyfoss.......................................83 379 219 
Grødemfoss....................................13 042 870 
Honnefoss.........................................5 128 081 
Haukland........................................24 130 918 
Lindland..........................................54 707 128 
Løgjen...............................................2 331 544 
Stølskraft...........................................4 540 951 
Vikeså.............................................23 249 535 
Drivdal............................................10 369 435
SUM....................................................220 879 681

PRODUSERT KWH PER KRAFTSTASJON

2524
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RESULTATREGNSKAP

MORSELSKAP KONSERN

2016 2017 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2017 2016

237 758 997 0 16 Driftsinntekter 248 063 991 248 017 331

12 878 339 18 720 512 Annen driftsinntekt 13 979 034 12 986 441

250 637 336 18 720 512 Sum driftsinntekter 262 043 025 261 003 771

91 566 963 0 Varekostnad 92  157  350 74  198  726

40 560 569 9 635 856 5, 11 Lønn og sosiale tjenester 48  268  270 53  774  478

29 761 154 948 240 4 Avskrivninger 31  640  354 27  904  479

49 883 027 10 022 960 5 Andre driftskostnader 0 18  698  764

211 771 713 20 607 056 Sum driftskostnader 228 099 490 220 842 663

38 865 623 -1 886 544 15 Driftsresultat 33 943 535 40 161 109

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

1 230 275 15 139 150 2 Renteinntekt 2 986 473 729 069

0 0 8 Resultat tilknyttet selskap 15 393 251 7 858 196

0 14 784 517 12 Utbytte / Konsernbidrag fra datterselskaper 0 0

-9 243 422 -11 427 444 Annen rentekostnad -10 876 686 -9 325 297

-153 016 -1 291 313 Annen finanskostnad -1 738 164 -1 298 768

-8 166 163 17 204 910 Netto finansresultat 5 764 875 -2 036 801

30 699 460 15 318 366 Ordinært resultat før skattekostnad 39 708 409 38 124 308

10 270 519 990 427 3 Skattekostnad på ordinært resultat 10 895 317 10 470 169

20 428 941 14 327 939 Ordinært resultat 28 813 092 27 654 138

20 428 941 14 327 939 ÅRSRESULTAT 28 813 092 27 654 138

8 893 697 0 Avgitt konsernbidrag ført mot investering 0 0

13 OVERFØRINGER

6 601 941 -334 061 Avsatt til / overført fra annen egenkapital 14 151 092 13 827 138

13 827 000 14 662 000 Foreslått utbytte 14 662 000 13 827 000

20 428 941 14 327 939 Sum  overføringer 28 813 092 27 654 138

BALANSE

MORSELSKAP KONSERN

2016 2017 NOTE EIENDELER 2017 2016

  Anleggsmidler. Immaterielle eiendeler

1 299 242 0 12 Vassdragsrettigheter 4 082 378 3 263 377

0 0 Negativ goodwill -998 930 0

1 328 444 2 003 163 3 Utsatt skattefordel 0 1 485 825

2 627 686 2 003 163 Sum immaterielle eiendeler 3 083 448 4 749 202

Varige driftsmidler

134 783 584 0 4 Kraftproduksjon 220 137 190 194 808 344

25 436 379 3 502 006 4 Bygninger og annen fast eiendom 4 694 641 25 436 379

372 480 196 0 4 Nettvirksomhet 367 479 743 372 480 196

10 691 886 583 635 4 Transport, inventar EDB 8 740 179 11 103 011

2 168 836 408 783 4 Anlegg under utførelse 8 263 145 2 168 836

545 560 881 4 494 424 Sum varige driftsmidler 609 314 898 605 996 765

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

0 0 Lån til tilknyttede selskap 11 149 060 17 404 321

75 683 951 228 327 125 8, 9 Investering i datterselskap 0 0

27 843 343 27 843 343 8, 9 Investeringer i tilknyttet selskap 56 585 858 45 615 305

362 800 312 800 8 Investeringer i aksjer og andeler 312 800 362 800

3 491 667 1 306 667 7 Obligasjonslån og andre fordringer 1 306 667 3 491 667

589 059 0 Egne prosjekter under utførelse 10 480 295 10 136 568

4 405 400 4 322 547 11 Andre langsiktige fordringer 30 943 768 31 779 107

0 370 500 000 Konsernfordringer 0 0

112 376 220 632 612 482 Sum finansielle anleggsmidler 110 778 448 108 789 768

660 564 787 639 110 069 Sum anleggsmidler 723 176 793 719 535 735

Omløpsmidler

6 595 521 0 Varer 6 338 567 6 595 521

Fordringer

91 976 817 11 875 134 7 Kundefordringer 64 597 925 85 770 195

1 138 904 233 703 3, 7 Andre kortsiktige fordringer 1 180 461 1 844 610

1 293 700 27 365 348 Konsernfordring 0 0

34 390 960 0 2 Mindreinntekt 33 373 342 34 390 960

128 800 381 39 474 185 Sum fordringer 99 151 728 122 005 765

10 870 189 303 339 6 Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 220 650 13 222 804

146 266 091 39 777 524 Sum omløpsmidler 111 710 945 141 824 090

806 830 878 678 887 593 SUM EIENDELER 834 887 738 861 359 825
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Ivar Rusdal (styreleder) Marthon Skårland (nestleder) Inghild Vanglo (styremedlem)

Egersund, den 23. mars 2018

Kurt Børge Pedersen (styremedlem)

Magnhild Eia (styremedlem) Odd Å. Ousdal (styremedlem) Hein Nilsen (styremedlem)  Idar Sønstabø ( adm. direktør)

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
MORSELSKAP KONSERN

2016 2017 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2017 2016

Egenkapital. Innskutt egenkapital

50 000 000 50 000 000 Aksjekapital 50 000 000 50 000 000

122 453 368 128 234 865 Overkurs 119 341 172 122 453 368

0 13,14 Annen innskutt egenkapital 9 012 279 0

172 453 368 178 234 865 Sum innskutt egenkapital 178 353 451 172 453 368

Opptjent egenkapital

6 506 371 390 813 Annen egenkapital 78 715 476 68 871 517

6 506 371 390 813 Sum opptjent egenkapital 78 715 476 68 871 517

178 959 739 178 625 678 Sum egenkapital 257 068 927 241 324 885

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser

12 418 177 7 370 292 11 Pensjonsforpliktelse 12 588 438 13 569 522

0 0 Utsatt skatt 982 395 0

12 418 177 7 370 292 Sum avsetning for forpliktelser 13 570 833 13 569 522

Annen langsiktig gjeld

396 000 002 380 000 000 10 Gjeld til kredittinstitusjoner 380 000 000 396 000 002

0 0 Konserngjeld 0 0

396 000 002 380 000 000 Sum annen langsiktig gjeld 380 000 000 396 000 002

Kortsiktig gjeld

103 730 750 94 116 151 Gjeld til kredittinstitusjoner 94 116 151 103 730 750

45 463 580 1 073 280 7 Leverandørgjeld 14 346 974 46 154 391

4 666 021 0 3 Betalbar skatt 12 920 364 4 666 021

23 877 690 1 665 477 Skyldige offentlige avgifter 31 916 410 25 040 947

13 827 000 14 662 000 13 Foreslått utbytte 14 662 000 13 827 000

11 858 262 0 Konserngjeld 0 0

16 029 657 1 374 715 Annen kortsiktig gjeld 16 286 080 17 046 307

219 452 960 112 891 623 Sum kortsiktig gjeld 184 247 979 210 465 416

627 871 139 500 261 915 Sum gjeld 577 818 812 620 034 940

806 830 878 678 887 593 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 834 887 738 861 359 825

MORSELSKAP KONSERN

2016 2017 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: 2017 2016

30 699 460 15 318 366 Ordinært resultat før skattekostnad 39 708 409 38 124 308

-3 657 597 -4 666 021 Periodens betalte skatt inkl renter -4 666 021 -3 657 597

29 761 154 948 240 Ordinære avskrivninger 33 247 959 31 640 354

-5 241 014 528 716 Forskjell mellom betalt pensjonsutgift og konstnadsført 2 538 340 -5 241 014

-29 102 1 188 660 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 877 565 -29 102

0 0 Inntekt/tap på investering i tilknyttet selskap -15 393 251 -7 412 552

-369 597 0 Endring i varer 256 954 -369 597

-19 164 915 -10 954 833 Endring i kundefordringer 20 439 100 -10 917 670

24 197 308 -1 146 382 Endring i  leverandørgjeld -31 549 510 21 170 187

-20 571 384 -15 826 487 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 4 803 509 -24 397 432

0 0 Urealisert valuta -1 424 385 0

35 624 313 -14 609 741 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 48 838 669 38 909 885

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

131 000 6 505 021 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 6 909 221 131 000

0 18 655 736 Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 18 655 736 3 507 181

-37 427 985 -457 503 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -26 351 206 -37 508 473

0 0 Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler 0 0

-114 791 0 Utbetaling/innbetaling egne prosjekter under utførsel -1 521 845 -4 905 301

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

-425 194 -431 827 Utbetaling/innbetaling langsiktige fordringer -434 010 2 185 000

-35 651 970 26 456 427 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -557 104 -43 510 618

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

400 000 000 0 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 400 000 000

-503 933 568 -16 000 002 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -31 842 119 -503 933 568

103 730 750 -9 614 599 Endring i kassekreditt -9 614 599 103 730 750

-9 302 330 -13 827 000 Utbetalinger av utbytte -13 827 000 -9 302 330

-1 293 701 19 500 000 Netto inn-/utbetalinger konsern 0

-10 798 849 -19 941 601 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -55 283 718 -9 505 148

-8 094 916 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -7 002 153

-10 826 506 10 870 189 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 13 222 805 -14 105 881

21 696 695 -2 471 934 Endring knyttet til fisjon per 1.1.2017 0 27 328 686

10 870 189 303 339 BEHOLDNING AV BANKINNSKUDD, 6 220 650 13 222 805

KONTANTER OG LIGNENDE PR 31.12.

1 848 284 303 339  *Herav bundne midler i form av skattetrekk 589 511 2 134 456
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