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//Organisasjon og virksomhetsområder 

 
Høland og Setskog Elverk SA (HSEV) eies av nettkundene i konsesjonsområdet. 
Selskapet har nettkonsesjon i 2/3 av Aurskog-Høland kommune. 
 
HSEV er lokalisert i Industriveien på Løken. 
Det er 26 ansatte som i all hovedsak jobber med nett, kraft og fiber.  
 
HSEV sitt konsesjonsområde: 

 
 

    
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

Akershus Fylke Høland og Setskog elverks 
konsesjonsområde 
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// Våre eiere 
 

 

Daglig leder

Styret

HSEVs eiere
Nettkunder i Høland og Setskogs konsesjonsområde

Nett Plan Nett Drift Fiber Sluttkunde

Administrasjon 
og økonomi

•Økonomi
•Kvalitetsikringssystem
•IT
•Overordnet personal

•Investeringer strømnett
•Sakkyndig driftsleder
•Beredskap
•Prosjektering
•Dokumentasjon / kart

•Kundeservice
•DLE
•Måler
•Kraftomsetning
•Profilering

•Drift og vedlikehold strømnett
•Vakt
•Arbeidsledelse
•Anlegg / entreprenør strømnett

•Investeringer fibernett
•Drift og vedlikehold fibernett
•Vakt
•Arbeidsledelse
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// Daglig leders  beretning 

Høland og Setskog elverk SA - Et selskap med engasjerte og 

kompetente mennesker i endring 
Ved daglig leder Geir Rismyhr 

 

Nye tider, nye muligheter og ny daglig leder 

Med fire forskjellige daglig ledere på like mange år kan en trygt 

si at de ansatte i Høland og Setskog elverk SA (HSEV) har vært 

igjennom endringer. For et selskap med få endringer i ledelse og 

tydelighet i forhold til virksomhetens retning gjennom flere tiår, 

kan skiftende lederskap påvirke arbeidsmiljøet.  Min opplevelse 

av de ansatte er at de har taklet dette godt, og er fortsatt 

engasjerte og åpne for de endringer som vil komme. Og 

endringer vil komme.  

Nye politiske og teknologiske krav for nettvirksomheten vil 

medføre store endringer i bransjen. HSEV som selskap må forberede seg på omstillinger og 

utnytte de muligheter dette gir. 

 

Endringer i energibransjen 

Våren 2014 kom Reitenutvalget med sin rapport som beskriver utvalgets forslag knyttet til 

en mer hensiktsmessig organisering av strømnettet i Norge. I april 2015 forelå forslag til 

høringsnotat om endringer i energiloven og i desember 2015 kom forslaget (Prop. 35L). 

Endringene som vil påvirke HSEV mest er kravet om selskapsmessige og funksjonelt skille. 

Kravene er knyttet til å skille ut monopoldelen (les strømnett) fra annen virksomhet i 

selskapet.  

 

Om endringene blir vedtatt avgjøres i Stortinget i løpet av våren 2016. 

HSEV har startet for fullt opp med planlegging av gjennomføringen av montasje av 

automatiske strømmålerer, eller avanserte måler- og styringssystemer (AMS) som det heter 

på fagspråket.  
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De nye strømmålerne vil ikke bare gjøre at våre strømkunder slipper å lese av sitt  

forbruk, men gi de mulighet til å styre forbruket bedre. AMS vil legge tilrette for nye 

produkter og tjenester som vil kunne bidra til reduksjon av strømforbruket.  

 

For HSEV betyr AMS automatisering av innhenting av måleverdier og økt kvalitet på 

målerdata.  I tillegg gir systemet verdifull informasjon om feil og belastning i nettet som gjør 

det mulig, på en helt annen måte enn før, å optimalisere driften og investeringer av 

strømnettet.  

 

Smarte strømmålere vil installeres hos alle HSEVs abonnenter i perioden juni 2016 til 

april 2017. 

 

HSEV, sammen med 

datterselskapet Romerike 

Bredbånd, har de siste årene blitt 

en ledende leverandør av 

bredbånd og innholdstjenester i 

Aurskog-Høland Kommune. 

Dette har vært en bevisst 

strategi, både i forhold til å 

utnytte de muligheter som vår 

lokale tilstedeværelse gir og vårt 

ønske om å gi våre abonnenter 

og eiere en ny og viktig 

infrastruktur for fremtiden. HSEV 

ønsker å være med på å utvikle vårt nærmiljø for fremtiden og ta et samfunnsansvar. 

 

HSEV har siden 2005 også vært kraftleverandør med hovedfokus på leveranser i eget 

forsyningsområdet. Vi opplever en lojalitet blant våre kunder som gir oss en trygghet på at vi 

den gang valgte riktig. Kundeundersøkelsen gjennomført i 2015 bekrefter også dette. 

 

Selv om nye politiske og teknologiske krav vil gi oss utfordringer i årene fremover skal HSEV 

fortsatt være en god bidragsyter i lokalmiljøet. Både gjennom vårt hovedprodukt, 

distribusjon av energi, og gjennom annen kritisk infrastruktur og tjenester som naturlig 

tilhører et energiverk - med en kundeservice som er HSEV verdig. 
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//Teknisk årsrapport ILE/KILE 

Vi har i 2015 arbeidet med utskiftning fra luftlinje til jordkabel på strekningen NSB 
verksted/Nettbuss til Bjørkelangen senter. 
 
Vi har foretatt ombygging av lavspentforsyningsnett på følgende steder: 
Prestehagen – Løken, Kragtorp – Hemnes, og Østreng – Løken. 
På Kalveneset – Setskog, Elverhøy - Løken og Steinhaugen - Hjellebøl er det utført ombygging 
av både høy- og lavspentnett. 
 
Det er også utført ombygging av 14 
stk transformator m/plattform, 
fordelt i hele konsesjonsområdet. 
 
Vårt forsyningsnett består nå av: 
190 km høyspenningsluftlinje 22 kV 
55 km høyspenningsjordkabler 22 kV 
404 km lavspenningsluftlinje 
230 km lavspenningsjordkabler 
321 transformatorer 

  
Driftforstyrrelser 

Det er i 2015 registrert 28 

driftforstyrrelser som har medført 

avbrudd i 

høyspentnettet/transformatorer.  

Det aller meste er sikringsbrudd pga 

torden, og 7 transformatorer er 

byttet som følge av skader etter 

tordenvær. 

Vi hadde ingen skader som følge av sterk vind i 2015. 

Leveringssikkerhet for 2015 er beregnet til 99,99 %. I 2014 var den 99,98 % 
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Beredskap 

HSEV opprettholder høy beredskap. Utover ordinær arbeidstid er det til enhver tid 2 

personer i hjemmevaktordning. Skulle det inntreffe større hendelser har vi avtale med 

nettselskaper, både i nærområdet og noe lenger unna, med tanke på ekstra bistand. 

HSEV har 2 reservestrømsaggregater som til enhver tid er operative, samt et rikholdig 

lager med reservemateriell. 

 

Vi utfører befaring av alle nettstasjoner og det høyspente luftnettet minst 1 gang årlig. 

 

 

ILE/KILE (ikke levert energi/kostnad ved ikke levert energi) 

Feil og avbrudd i fordelingsnettet medførte i 2015 KILE kostnader på kr. 490.000,- 

 
 
 
 

Totalt 6075 nettkunder pr. 
31.12.15 – fordelt på: 
 
 
Hytter:    670 

Næring::  931 

Husholdninger: 4474 
  

 
 

 

 
 
  

74 % 

11 % 

15 % 

Antall abonnement pr 
kundegruppe 

Husholdning 

Hytter 

Næring 
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//Årsrapport for Det lokale Eltilsyn 

 
 

Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i spesifisert rammebrev pålagt Høland 
og Setskog Elverk SA å utføre tilsyn med elektroentreprenører, bedrifter, kunders elektriske 
anlegg samt utføre informasjonsarbeid ved skoler.  
Vi har gjennomført de elsikkerhetsoppgavene som DSB har pålagt oss. 

 
Det er foretatt 336 tilsyn av el-anlegg i 2015. Dette er kostnadsfritt for kundene, og tilsynet blir 
utført både på gamle og nye el-anlegg både hos bedrifter og i private hjem.  
Vårt el-tilsyn utfører i tillegg forebyggende informasjonsvirksomhet spesielt tilrettelagt mot 
eldre og skoleelever i 6 og 9 trinn.  
 
Vi tilbyr også kurs/foredrag om elsikkerhet for lag og foreninger. 

 
 
Tilsynsaktiviteter     Utført i 2015: 
 
Boliger/leiligheter       242 
Hytter         23 
Landbruk         22 
Næringseiendom        49 
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// Kraftomsetning 

 
Høland og Setskog Elverk SA er en sterk lokal leverandør og har en markedsandel 
på ca. 70% i vårt lokalområde.  
Vi er takknemlig for at mange kunder handler lokalt og støtter opp om en 
leverandør som de selv har eierskap i.  
 
Vår Spot avtale (til innkjøpspris) er et attraktivt produkt som følger 
svingningene i markedet og prisen settes i etterkant hver måned. 
Produktet Garantikraft er et forutsigbart produkt som følger markedet og i 
tillegg har et pristak, denne maks prisen garanterer at prisen ikke overstiger 
gjeldende pristak. Det vil si at Garantikraft produktet har et element av fastpris i 
seg. 
 
Du finner nyttig informasjon på vår hjemmeside www.hsevstrom.no. 
 

 
Et av spørsmålene fra Kundeundersøkelsen 2015: 
 

 Vår målsetning er å skaffe deg så gunstig pris som mulig.  

Hvor fornøyd er du med strømprisen?  

 

Skala: 1=Svært misfornøyd - - 10 = Svært fornøyd 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 
          

 

 

 

 

1 % 
4 % 

8 % 

14 % 

14 % 

50 % 

9 % 

0 % 

 

http://www.hsevstrom.no/


Høland og Setskog 

Elverk SA 

   Virksomheten       Styret Regnskap 

  

   

10 

 

//Fiber 

 
Høland og Setskog Elverk SA ønsker, gjennom sin satsing på fiberinfrastruktur, å etablere seg 
som en hovedaktør innenfor utvikling av fiber i Aurskog-Høland. 
 
Gjennom overtakelse av antennelagene på Bjørkelangen, Hemnes, Fosser, Løken og 
Momoen i 2014 og 2015 ønsker vi ikke bare å videreføre eksisterende infrastruktur, men 
utvikle og fornye denne slik at våre kunder får en fiberinfrastruktur for fremtiden. 
 
HSEV har i 2015 fortsatt på utbygging av fiberinfrastruktur. Bredbåndskunder knyttet til vår 
fiberinfrastruktur økte fra 600 i 2014 til 1034 ved utgangen av 2015. 
 
Følgende utbygging er utført i 2015: 
 

Område: Antall nye kunder: 
Elverhøy 60 
Løken 188 
Bjørkelangen 92 
Heia 30 

 
Utbyggingen av fiberinfrastrukturen skjer i samarbeid med vårt datterselskap Romerike 
Bredbånd. 
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//Varme 

 

HSEV inngikk i 2004 en intensjonsavtale med Aurskog-Høland Kommune hvor intensjonen er å 

utvikle miljøvennlige energiløsninger i kommunen, som alternativ til elektrisk energi, eller 

mindre miljøvennlige energikilder. Samme år startet utbyggingen av et varme- og kjøleanlegg 

basert på jordvarme til energiforsyning til kommunens rådhus og Bjørkelangen Sykehjem.  

De senere årene er miljøvennlige varme og kjøleanlegg basert på jordvarme blitt etablert på 

Bjørkelangen Amfi og til den nye SHIUL-hallen. I 2015 ble det levert 1.510.998 kWh fra alle våre 

jordvarmeanlegg. 

 
  

 



Høland og Setskog 

Elverk SA 

   Virksomheten       Styret Regnskap 

  

   

12 

 
 
 

//Merkevaren Høland og Setskog Elverk SA 

 
Den årlige kundeundersøkelsen 
Vi har også i 2015 gjennomført kundeundersøkelse. I år som i fjor endte vi opp på toppen av 
tronen blant de andre i Kraftalliansen. Vi setter stor pris på at våre kunder/eiere tar seg tid til å 
svare på alle spørsmålene, da vi vet at vi ikke er alene om å sende ut kundeundersøkelser. 
Kundene/eierne er flinke til å gi oss tilbakemeldinger, vi får mye ros, men også konstruktive 
tilbakemeldinger/innspill som vi tar med oss videre i arbeidet vårt. 
 
Av årets undersøkelse kan vi igjen lese at vi beholder antall fornøyde og veldig fornøyde kunder 
på de viktigste spørsmålene knyttet til totalopplevelsen av HSEV. 
 
• Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oss? 
 

Skala: 1=Svært misfornøyd - 10 = Svært fornøyd 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 0%       0% 0%      1%    5% 4% 8% 26% 28% 28% 
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Kundeservice 

Vi ansatte bestreber oss på å være tilgjengelige for våre kunder/eiere. Et velfungerende 

førstemottak og ellers mobile løsninger skal gi kunden opplevelse av at de raskt og 

effektivt får svar på sine spørsmål. Ut fra spørsmål om hvordan kunden opplever vår 

kundeservice ser vi at nærmere 75 % opplever tilgjengeligheten til våre ansatte som svært 

god: 

 Hvorfor kontaktet du oss? 

 

 
1 

 

Spørsmål angående regning/betaling 29,% 

2 
 

Måleravlesning 43 % 

3 
 

Informasjon om produkter/priser 11% 

4 
 

Endring av kundeopplysninger/flytting 25 % 

5 
 

Annet (Spesifiser under) 23 % 
 

 

 

 

 

 Hvordan foregikk kontakten? 

Hvis du har vært i kontakt med oss flere ganger, velg den foretrukne 
kontaktformen.  

 

1 
 

Personlig  14 % 

2 
 

Telefon   61% 

3 
 

E-post   21%  

4 
 

Hjemmeside    4% 
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Svært 
misfor- 
nøyd 

 

Ganske 
misfor- 
nøyd 

 

Litt misfor-
nøyd 

 

Verken 
eller 

 

Litt for-
nøyd 

 

Ganske 
fornøyd 

 

Svært fornøyd 

 

1 Hvor fornøyd  
var du med svaret 
du fikk? 

5% 3% 2% 3%  3% 20% 64% 

 

 
 
 

 
 
 

Svært 
misfor- 
nøyd 

 

Ganske 
misfor- 
nøyd 

 

Litt misfor-
nøyd 

 

Verken 
eller 

 

Litt for-
nøyd 

 

Ganske 
fornøyd 

 

Svært fornøyd 

 

 

 

1 Hvor fornøyd  
var du med 
kundebehandlerens  
hjelpsomhet? 

6% 1% 1% 2%  2% 16% 72% 
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Kommunikasjonskanal 

Vi opplever en økning i antall kunder som ønsker å benytte elektronisk avregning framfor 

papirfaktura. Både efaktura og faktura på epost blir mer og mer aktuelt for våre kunder.  

Når det gjelder annen informasjon er kundene klare på hvilken kanal de ønsker å motta 

informasjon via. Et av spørsmålene i kundeundersøkelsen var hvilken måte kunden ønsker å 

motta informasjon fra oss: 

 

 På hvilken måte ønsker du å motta informasjon fra oss: 

1 E-post 
 
86 % 

2 Via internet/hjemmesiden vår 
 
16% 

3 Brevpost 
 
8 % 

4 SMS 
 
24 % 

5 Facebook/Sosiale Medier 
  
3 % 

6 Ønsker ikke informasjon 
 
2 % 

 

Hele 86 % ønsker å motta informasjon på epost.  Hos oss skal kunden kunne velge hvilken 

løsning de foretrekker, så vi har mye fokus på tilrettelegging av våre digitale løsninger. 

Forventningene og behovene til kunden øker både når det gjelder service og tilgjengelighet. Vi 

jobber kontinuerlig med forbedringer, både i IT systemer og i hvordan vi løser oppgavene.  

 

 

 

 

javascript:void(0)
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//Samfunns – og sosialt ansvar 

 
Høland og Setskog Elverk SA er en direkte og indirekte bidragsyter i samfunnsutviklingen i 
vår kommune.  Vårt bidrag er knyttet til etablering av infrastruktur for distribusjon av energi, 
er en del av beredskapen i kommunen, lokale arbeidsplasser, bruk av lokale leverandører og 
investering i ny bredbåndinfrastruktur for fremtiden.  
 
Selskapets sosiale ansvar omfatter først og fremst våre medarbeidere. Vi legger stor vekt på 
at HSEV skal være en god arbeidsplass der medarbeidere kan føle at de utvikler seg og 
arbeider i et positivt miljø. 
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// STYRETS BERETNING 

Høland og Setskog Elverk sin forretningsidé er ”at Høland og Setskog Elverk skal framstå 
som attraktivt, effektivt, konkurransedyktige og miljøbevisst elverk for kunder/ eiere, 
samarbeidspartnere og medarbeidere”.  
 
Høland og Setskog Elverk SA er et samvirkelag med skiftende medlemskap og kapital som 
har som formål å eie, bygge og drive energiforsyning. Foretaket skal sørge for sikker og 
rasjonell nettdistribusjon til lavest mulig kostnad. Foretaket kan drive, eie eller samarbeide 
med andre virksomheter innenfor områder som har naturlig tilknytning til hovedformålet, 
eller som medfører en bedre inntjening og utnyttelse av samvirkets ressurser. Det gjør at 
Elverket bygger og drifter fibernett, samt at vi leverer tjenester i form av kart, prosjektering 
av linjer og andre tjenester knyttet til kjernevirksomheten. 
 
VIKTIGE HENDELSER  
Som i de siste årene er det endringer i rammebetingelser som har opptatt  
energibransjen mest i 2015. I april forelå forslaget til høringsnotat om endringer i 
energiloven, og i desember kom stortingsproporsjonen.   
Endringer i energiloven er bare en av mange endringer som vil komme. Noen av endringene 
som kommer er: 
 

 Gjennomfakturering og krav om gjennomfakturering; juli 2016 
Alle nettselskap som har gjennomfakturering må tilby dette til alle kraftleverandørene 
 

 Nasjonal database for måle- og avregningsdata etableres (ELHUB); februar 2017  
Arbeidsoppgaver som i dag utføres av HSEV automatiseres 
 

 Innføring av avanserte måler- og styringssystemer (AMS); januar 2019 
AMS gjør at all innsamling av måleravlesning automatiseres. Når AMS er på plass vil det 
ikke lenger være nettselskapene som fakturer for nettleien. Faktureringen for nettleien 
skal da utføres av kraftleverandøren  
 

 Selskapsmessig og funksjonelt skille (Endringer i energiloven); januar 2021 
Nettvirksomheten i HSEV må være organisert i et selskap som ikke utfører annen 
virksomhet.  

 
Styret er av den klare oppfating at HSEV er godt rustet til å møte fremtidige 
endringer som bransjen skal i gjennom.  
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Forretningsområder 
Nett 
Resultatet for nettet er til enhver tid avhengig av gjeldende reguleringsregime for 
nettinntektene til den monopolregulerte aktiviteten i selskapet. Det ble i 2015 overført 
142,6 GWh mot 138,8 GWh i 2014.  Total kostnad for KILE (avbrudd) ble på TNOK 490 kr i 
2015, mot TNOK 582 i 2014.  Leveringssikkerheten er ellers stabil og selskapet arbeider 
kontinuerlig for å redusere risikoen for og omfanget av avbrudd. 

 
Kraftsalg 
Høland og Setskog Elverk er en lokal strømleverandør som tilbyr kundene et variert 
produkttilbud og konkurransedyktige priser. Selskapet har i 2015 solgt 70,1 GWh til våre 
kunder.  
 
ANDRE FORRETNINGSOMRÅDER  
Fiber er en viktig infrastruktur for at våre innbyggere skal kunne motta et fremtidsrettet 
innhold på samme nivå som storbyene.  
HSEV har i løpet av 2015 overtatt flere antennelag med målsetning om å fornye og utvikle 
eksisterende anlegg slik at kundene får bredbåndsinfrastruktur for fremtiden. 
 
HSEV har også bistått lokale entreprenører, og private, som trenger oppmålingsteknisk hjelp 
ved oppføring av bygg etc.  

 
  

Øverst fra Høyre; Svein Brokke (Styreleder), Tone Vestreng 

Solberg, Øystein Foss Vold (Ansattes representant),             

Kari-Mette Stamnes 

Nederst fra Høyre: Jane Brit Løland, May Britt Fjellstad (Nest- 

leder), Halvor Børresen 

 



Høland og Setskog 

Elverk SA 

   Virksomheten       Styret Regnskap 

  

   

20 

ROMERIKE BREDBÅND  
Romerike Bredbånd AS har siden 2014 vært 100 % eid av HSEV. Dette tilsier 
konsernmodell der eier skal avgi beretning i forhold til konsern. HSEV er morselskapet i 
konsernet. RBB har sitt kontor på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune. 
 
Selskapet selger ADSL, VDSL, SHDSL, bredbånd over radio, IP-telefoni og 
fibertilknytninger til næringsliv og privatpersoner i Oslo og Akershus.  
 
Romerike Bredbånd AS har som mål å være en totalleverandør av bredbåndsbaserte 
tjenester, både til privatmarkedet og bedriftsmarkedet.  
 
KUNDETILFREDSHET 
HSEV har gjennomført kundeundersøkelse for åttende året på rad i regi av 
Kraftalliansen, hvor vi er medlem sammen med ca. 40 andre e-verk. Spørsmålene, 
utplukk av kunder og bearbeidelse av 
svarene utføres av eksterne. HSEV var 
dette året kåret til beste selskap i 
totaltilfredsheten blant disse 
selskapene.  
Styret er meget godt fornøyd med 
resultatet. Vi takker våre kunder for 
at de tar seg tid til å besvare 
spørsmålene.  
 
FORTSATT DRIFT  
Det bekreftes at forutsetningene om 
fortsatt drift er til stede for 
morselskapet og konsernet. 
Regnskapet viser etter styrets 
mening, et rettvisende bilde av 
konsernets og morselskapets virksomhet. Selskapet er i en god økonomisk og finansiell 
stilling. Distribusjonsnettet har en høy teknisk standard. Det er jevn vekst i vårt 
konsesjonsområde, både innen bolig- og næringsutvikling som resulterer i fortsatt god 
kundevekst.  
HSEV har områdekonsesjon til 01.01.2029. Styret kjenner ikke til at det er inntruffet 
vesentlige hendelser etter årsoppgjøret som har innvirkning på selskapets drift.  
 
Helse, Miljø, sikkerhet (HMS) og Personal 
HMS-arbeidet følges opp i henhold til lover og forskrifter. Det foregår et kontinuerlig arbeid 
for å bedre vår internkontroll, der vi blant annet fokuserer på kvalitetssikring innenfor 
arbeidsoppgaver og tjenester. Årsrapport over verne- og miljøarbeidet er utarbeidet. HSEV 
er medlem av Romerike HMS-senter. Det har ikke vært uhell i løpet av året som har medført 
langvarig fravær. 
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Sykefraværet i HSEV i 2015 var 7,7 % (2,91 % i 2014). Kortidsfraværet har i 2015 vært 
0,7 %  (1,33 % i 2014). HSEV er IA bedrift. 
Antall ansatte pr 31.12.2015 var 26 som er inkl.4 lærlinger (22,3 årsverk).  
 
LIKESTILLING  
Andel kvinner av alle tilsatte, inkludert lærlinger, var ved utgangen av året på 16 %. Alle 
kvinneårsverk er knyttet til administrative eller merkantile arbeidsplasser. Virksomheten 
arbeider aktivt for og følger likestillingsloven. Styret i HSEV og RBB har en kvinneandel på 
henholdsvis 57,1 % og 54,5 %.  
 
YTRE MILJØ  
HSEV setter miljøforhold i fokus 
ved sin virksomhet. Dette gjelder 
så vel forurensningsmessige som 
estetiske forhold. Vi har fokus på 
avfallshåndtering og forholder oss 
til myndighetenes krav om 
sortering av EE-avfall og annet 
type avfall. Virksomheten 
innebærer ingen påviselig 
forurensning av det ytre miljø. 
RBB har også fokus på å unngå 
forurensning ved sin drift og 
adferd. Virksomheten innebærer 
ingen påviselig forurensning av 
det ytre miljø.  
 
FREMTIDSUTSIKTER 
 HSEV dekker et geografisk stort område med spredt befolkningsgrunnlag uten store sentra. 
Dette medfører en mer kostnadskrevende infrastruktur enn større senter og byer. Vår 
målsetting er allikevel å tilby relativt lav nettariff, og samtidig være ledende når det gjelder 
service både i feilsituasjoner og daglig drift. Vi skal tilby våre kunder en sikker og trygg 
energiforsyning. 
 
Aktivitetene innen nettvirksomheten er i all vesentlig grad konsesjonsbelagt. Lønnsomheten 
vil i betydelig grad bli påvirket av myndighetenes rammebetingelser.  
 
De mindre nettselskapene i Norge blir til stadighet omtalt som for små til å drifte 
strømnettet optimalt. Vi mener at en liten organisasjon med god kontakt med sine 
kunder er å foretrekke.  
 
HSEV er deltaker i Nettalliansen, et selskap bestående av mindre nettselskap som  
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ivaretar større innkjøp av materiell og datasystemer. Gjennom Nettalliansen så 
oppnår vi stordriftsfordeler på tjenester som vi ikke får kjøpt lokalt. Det gjør at vi kan 
levere lokale gode tjenester til våre kunder.  
 
Kraftomsetningen er preget av konkurranse og mange tilbydere. Til tross for dette er vi 
den desidert største kraftleverandøren i vårt område. Lønnsomheten har, siden vi 
startet opp igjen med kraftomsetningen i 2005, vært tilfredsstillende og har gitt et godt 
bidrag til det totale resultatet i disse årene.  
 
En videre utbygging av fiber til sluttkunder vil være et av hovedsatsingene for 2016. 
HSEV tilbyr for øvrig salg av oppmålingstjenester, prosjektering av høyspentlinjer og 
leveranse av nærvarme og kjøling. Videre utføres det 
en del arbeider for andre, der oppdragene er relatert 
til våre virksomhetsområder.  
 
RBB har hatt god vekst både i antall kunder og 
omsetning siden oppstarten. Det forventes at denne 
utviklingen fortsetter. Selskapet er 
konkurransedyktig, er svært tilgjengelig og gir god 
service.  
 
AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEMER (AMS)  
Innen 1.januar 2019 skal strømkunder i Norge ha tatt 
i bruk AMS, som blant annet vil medføre automatisk 
måleravlesning. Det betyr utbygging av nytt og 
moderne måle- og kommunikasjonsutstyr til alle 
nettkunder. Gjennom Nettalliansen ble det inngått 
en avtale med Embriq om leveranse og drifting av 
målere. Montasjen av målerne skal gjennomføres i 
perioden juni 2016 til mars 2017. Kostnaden med AMS er budsjettert med kr. 22 mill.  
 
ØKONOMI  
Konsernet fikk en omsetning i 2015 på kr. 85,4 mill mot kr. 81,2 mill i 2014. Morselskapet 
fikk en omsetning i 2015 på kr. 68,4 mill mot kr. 68,3 mill i 2014.  
Pr. 31.12.2015 hadde HSEV 6075 nettkunder, som også er eiere av elverket.  
 
Årets overskudd i konsernet etter skatt er kr. 7,363 mill. Årets overskudd i 
morselskapet etter skatt er kr. 7,236 mill.  
 
Investeringene i konsernet i 2015 var kr. 14,5 mill. Investeringene i morselskapet i 
2015 var kr. 9,9 mill. Konsernets likviditetsbeholdning og aksjer i 2015 var kr. 52,7 mill 
mot kr. 49,1 mill i 2014. Morselskapets likviditetsbeholdning og aksjer i 2015 var kr. 
52,5 mill mot kr. 47,5 mill i 2014.  
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Resultatregnskap 

[1000 kr.] Note nr.

Konsern        

2015

Konsern        

2014

Mor HSE             

2015

Mor HSE             

2014

Inntekter

Kraftsalg 7 20 753 23 138 20 753 23 138

Overføringsinntekter 7 39 158 39 445 39 158 39 445

Mer (-)-/mindreinntekt (+) 1  7   8 1 760 -290 1 760 -290

Andre inntekter 7 23 736 18 890 6 740 6 040

Sum inntekter 85 407 81 183 68 412 68 333

Varekostnader

Kraftkjøp 7 17 016 19 480 17 016 19 480

Nettap 1 885 3 142 1 885 3 142

Kjøp av overføringstjenester 13 446 12 809 13 446 12 809

Varekjøp, annet 3 099 2 825 1 873 1 403

Sum kostnader for varekjøp m.v. 35 446 38 256 34 220 36 834

Dekningsbidrag 49 961 42 927 34 193 31 499

Egne driftskostnader

Personalkostnader 2    3 17 576 19 316 12 671 15 083

Andre driftskostnader 11 14 153 11 974 6 028 7 112

Avskrivninger 12 9 129 8 045 6 675 6 433

Tap på fordringer 96 96 96 96

Sum egne driftskostnader 40 955 39 431 25 471 28 724

Driftsresultat før finansposter 7 9 006 3 496 8 721 2 774

Renteinntekter 1 981 2 340 1 877 2 141

Finansinntekter 259 284 259 284

Finanskostnader -108 -109 -88 -114

Netto finansposter 2 132 2 515 2 048 2 311

Resultat før skattekostnad 9 11 137 6 010 10 769 5 085

Skattekostnad 9 3 774 3 295 3 534 2 960

Årsresultat 10 7 363 2 715 7 235 2 124  
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NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER OG VIRKNING AV PRINSIPPENDRINGER 

 

Årsregnskapet og konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god 

regnskapskikk. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.  

 

Kriterier for inntektsføring og kostnadsføring 

Leveringstidspunktet er kriteriet for inntektsføring av driftsinntekter.  

 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 

klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år og alle eiendeler knyttet til kjøp og salg av kraft- og 

nettjenester klassifiseres som omløpsmidler, det samme prinsippet gjelder for kortsiktig gjeld. 

Kortsiktig og langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Kortsiktig og langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. 

 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke 

forventes å være av forbigående art. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 

planmessig. 

Historisk kost på distribusjonsnettet er etter beste estimat. Avgang er registrert i inneværende år. 

 

Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over forventet økonomisk levetid dersom de har levetid over 

3 år, og har en betydelig verdi. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid fra det 

tidspunktet driftsmiddelet ble satt i ordinær drift. 

 

Andre investeringer 

Langsiktige investeringer, aksjer og grunnfondsbevis balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene 

blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre 

overskuddsutdelinger inntektsføres som annen finansinntekt. 

 

Konsernregnskap 

Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske resultat når konsernselskapene betraktes som en 

regnskapsmessig enhet. 

 

Følgende selskap inngår i konsernet: 

Selskap     Eierandel 

Morselskap     

Høland og Setskog Elverk SA       
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Datterselskap 

Romerike Bredbånd AS   100 % 

 

Konsolideringsprinsipper 

Ved konsolideringen av morselskapet med datterselskapene til et konsernregnskap, er 
konsernregnskapet utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at de andre selskapene følger de samme 
regnskapsprinsipper som HSEV. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Det avgitte 
konsernregnskapet representerer driften av morselskapet og datterselskapet. Minoritetsinteresser er 
angitt på egen linje i balansen. 
 

Mer-/mindre inntekt 

Mer-/mindre inntekt oppstår i nettvirksomheten (monopolvirksomheten) når faktisk inntekt avviker 

fra fastsatt maksimal inntektsramme gitt av NVE. Årets mer-/mindreinntekt regnskapsføres som en 

korreksjon av nettinntektene i resultatregnskapet. Akkumulert mer- eller mindreinntekt 

regnskapsføres som kortsiktig gjeld eller kortsiktig fordring i balansen. 

 

Varer 

Materialbeholdningen som består av handelsvarer er vurdert til kostpris. 

 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg 

gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap. 

 

Pensjoner 

Morselskapets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er 
dekket gjennom Kommunal Landpensjonskasse (KLP). Denne ordningen gir selskapets ansatte rett til 
definerte fremtidige pensjonsytelser i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Selskapets 
pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Fremtidige premier vil 
påvirkes av risikomessige over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i selskapet og 
i andre kommuner/foretak som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, 
lønnsvekst og utviklingen i folketrygdens grunnbeløp. 
I tillegg til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av avtalefestet 
pensjon til aldersgruppen fra 62 til 64 år. 
Selskapets pensjonsforpliktelser knyttet til både ordinær tjenestepensjonsordning og AFP er 
aktuarmessig beregnet pr. 31.12. Pensjonsforpliktelser knyttet til ekstra pensjon er beregnet av 
selskapet. Netto pensjonsforpliktelser er balanseført under avsetning for forpliktelser. 
Pensjonskostnad inngår i resultatregnskapet under lønnskostnader m.m. 
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Fra 01.01.11 endret HSEV pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert for nyansatte. D.v.s. at 
alle som var ansatt før 2011 har ytelsesbasert pensjonsordning, mens ansatte etter 2011 har 
innskuddsbasert. Årets kostnad inngår i konsernets resultatregnskap under lønnskostnader.  
 
Datterselskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning. Årets kostnad inngår i konsernets 
resultatregnskap under lønnskostnader. 
 
Skatter 
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det 
regnskapsmessige resultatet før skatt.  
 
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto 
utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i 
henhold til skattegrunnlaget. 
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Beregning foretas på bakgrunn av 
netto midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, hensyntatt eventuelle 
fremførbare skattemessige underskudd. Skattereduserende midlertidige forskjeller og fremførbare 
underskudd utlignes mot skatteøkende midlertidige forskjeller som reverserer i samme tidsrom. Det 
foretas full avsetning etter gjeldsmetoden uten neddiskontering til nåverdi.  
 
Netto utsatt skattefordel oppføres som eiendel når det er sannsynlig at skattemessige underskudd og 
skattereduserende midlertidige forskjeller kan nyttegjøres gjennom fremtidig inntjening. 
 
Anleggsbidrag 
Anleggsbidrag som hel- eller delfinansierer Høland og Setskog Elverk sine anlegg er ført til fradrag i 
kostpris på tilhørende aktiverte driftsmidler. 
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NOTE 2 - ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V. 

Morselskap

2015 2014

Lønninger 11 739 11 935             

Aktiverte lønnskostnader -3 945 -2 115              

Arbeidsgiveravgift 1 944 1 999                

Pensjonskostnader 1 876 2 386                

Andre personalkostnader 1 059 879                   

Sum 12 671 15 083             

Antall årsverk pr 31.12 22,3 22,2

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønn 1 015 234

Pensjonskostnader 105

Andre ytelser 96

Høland og Setskog Elverk har firmahytte på Hafjell i Øyer kommune, Gnr 12/Bnr 93.

Driftskostnader på hytten utgjorde TNOK 50 i 2015. Verdi i balansen pr 31.12 er TNOK 881.

Årsaken til den store nedgangen i personalkostander i forhold til året før er at selskapet

hadde daglig leder i kun 6 mnd (økonomi- og adm.sjef var konstituert daglig leder i de 6 andre), 

lavere reguleringspremie på pensjon, samt en endring i selskapets beregning av lønn 

til aktivering.

Konsern

2015 2014

Lønninger 11 768 13 307

Arbeidsgiveravgift 2 534 2 517

Pensjonskostnader 2 092 2 524

Andre personalkostnader 1 185 969

Sum 17 579 19 317 
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NOTE 3 – PENSJONSKOSTNADER, MIDLER OG FORPLIKTELSER 

 
Morselskap og konsern

(Alle tall i 1000) 31.12.2015 31.12.2014

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 44 045 45 593

Pensjonsmidler 31.12 36 752 35 062

Netto pensjonsforpliktelse 31.12 7 293 10 530

Ikke resultatført aktuarielt gevinst inkl aga -3 923 -7 584

Arbeidsgiveravgift 1 028 1 485

Planendringer

Bokført pensjonsforpliktelse 31.12 4 398 4 431

Aktuarberegningene bygger på følgende forutsetninger:

31.12.2015 31.12.2014

Diskonteringsrente 2,70 % 2,30 %

Årlig lønnsvekst 2,50 % 2,75 %

Årlig G-regulering 2,25 % 2,50 %

Årlig vekst i løpende pensjoner 1,48 % 1,73 %

Avkastning av pensjonsmidler 3,30 % 3,20 % 
 

Morselskapets kollektive pensjonsordning omfatter 17 aktive, 11 oppsatte og 15 pensjonister. 

Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, 

lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive 

ordningen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap. Selskapets ansatte har 

rett til førtidspensjonering iht. AFP-ordningen. Morselskapets innskuddsbaserte pensjonsordning 

omfatter 6 aktive. 

 

Datterselskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller lovens krav om obligatorisk 

tjenestepensjon. Årets kostnad inngår i konsernets resultatregnskap under lønnskostnader. 

 

NOTE 4 – BUNDNE MIDLER 

 

I posten bank/kasse inngår bundne skattetrekksmidler med TNOK 683 i morselskap og TNOK 832 i 

konsernet. 
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NOTE 5 – INVESTERINGER I AKSJER 

 

Morselskap

Eier-  og/stemmeandel Ansk.kost Balanseført

Romerike Bredbånd AS, forr.kontor Bjørkelangen 100,00 % 8 307 8 307

Investering i datterselskaper 8 307 8 307

Datterselskapets egenkapital pr. 31.12.15 var TNOK 6.326. Årsresultatet var TNOK 669.
Morselskapet har en kundefordring på datter på TNOK 479.
Mellomværende skyldes ordinære forretningsmessige transaksjoner.

Ansk.kost Balanseført

Grunnfondsbevis 2 566 2 566

Fondsobligasjoner 7 000 7 000

Aksjefond 72 72

Investering i andre aksjer 9 638 9 638

Aksjene er vurdert til anskaffelseskost

Kjøp og salg mellom nærstående selskap i samme konsern

Salg

Salg av administrasjonstjenester 5

Salg av linjeleie 3 333

Viderefakturerte inntekter 34

Kjøp

Kjøp av abonnement 48  
 
 

NOTE 6 – GJELD 

 

Morselskap 

Dette er en investering som Aurskog-Høland kommune, ang varmeanlegget på Bjørkelangen, skal tilbakebetale. 

Denne posten må derfor sees i sammenheng med anlegget som er ført som anleggsmiddel i balansen.  Anlegget 

avskrives ikke, men skal overtas av Aurskog-Høland kommune. 

 

Konsern 

Dette er datterselskapets kassakreditt. 
Det er pant i driftstilbehør inntil TNOK 750, i varelager inntil TNOK 1 500 og kundefordringer TNOK 1 000. Denne 
panten gir sikkerhet i en garanti pålydende TNOK 600 ovenfor Telenor Norge AS (linjeleie). 
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NOTE 7 – REGNSKAP FORDELT PÅ VIRKSOMHETSOMRÅDER 

 
Morselskap

[1000 kr]

Inntekter Kraft Nett Øvrige Totalt

Kraftsalg 20 753               -                20 753           

Overføringsinntekter 39 158          39 158           

Mer(-)-/mindreinntekt(+) 1 760            1 760             

Andre inntekter 187                     300               6 253           6 740             

Sum inntekter 20 940               41 218          6 253           68 412           

Kraftkjøp m.v.

Kraftkjøp inkl elsert 17 016               17 016           

Nettap 1 885            1 885             

Kjøp av overføringstjenester 13 446          13 446           

Varekjøp, annet -95                1 968           1 873             

Sum kostnader for kraftkjøp m.v. 17 016               15 236          1 968           34 220           

Dekningsbidrag 3 924                 25 982          4 285           34 192           

Driftskostnader

Personalkostnader 801                     10 986          4 829           16 616           

 - Aktivert lønn -1 753          -2 192         -3 945           

Avskrivninger 7                         5 302            1 366           6 675             

Andre driftskostnader 575                     4 553            900              6 028             

Tap på fordringer 82                       2                    12                96                   

Sum driftskostnader 1 465                 19 090          4 915           25 470           

Driftsresultat 2 459                 6 892            -630            8 721             

 * Renteinntekter kunder nett utgjør TNOK 144 i 2015. Beløpet er ført under finansinntekt  
 
Alle inntekter stammer fra geografiske nærområder. 
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NOTE 8 – MER-/MINDREINNTEKT 

Morselskap
(Alle tall i 1000) 2015 2014
Mer(-)-/mindreinntekt(+) pr 01.01 -4 657 -4 276
Korrigeringer fra tidligere år 21
Årets beregnede mer(-)-/mindreinntekt(+) 1 739 -290
Renter av mer(-)-/mindreinntekt(+) -60 -91
Årets aktiverte mindreinntekt KILE
Mer(-)-/mindreinntekt(+) pr 31.12 -2 959 -4 657
Sletter andel av mindreinntekt
Endelig mer(-)-/mindreinntekt(+) pr. 31.12 -2 959 -4 657

Totale nettinntekter 39 302 39 762
Kostnader overliggende nett -13 446 -12 809
Avvik avskrivn. og avkastning på avvik avkastningsgrl. -111 -684
Netto nettinntekter 25 745 26 269
Tildelt inntektsramme 27 974 26 561
Justering av inntektsramme med årets KILE-kostnader 490 582
Årets mer(-)-/mindreinntekt(+) 1 739 -290

Påløpte renter mer(-)-/mindreinntekt(+) pr 01.01 -202 -111

Årets avsetning  renter mer(-)-/mindreinntekt(+) -60 -91

TBF renter mer(-)-/mindreinntekt(+)

Påløpte renter mer(-)-/mindreinntekt(+) pr 31.12 -262 -202

2015 2014

Driftsresultat nett (inkl renteinnt kunder) 7 036                480                   

Avkastningsgrunnlag 79 659             81 446             

Avkastning i % 8,83 % 0,59 %

Tallene kan avvike noe fra den endelige NVE-rapporteringen  

Forklaring til beregning av mer-/mindreinntekt: 

NVE fastsetter årlig en individuell inntektsramme for hvert nettselskap.  

NVE fastsetter inntektsrammen slik at inntekten over tid skal dekke kostnadene ved drift og avskrivning 

av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av 

nettet.  

Selskapets inntektsramme i 2015 var TNOK 27 974. Av denne trekkes det ut KILE (kostnader ved avbrudd 

i nettet) TNOK 490. Summen av dette utgjør TNOK 27 484. Nettinntekter i 2015 utgjorde TNOK 39 302. 

Av dette trekkes det ut kostnader til overføring fra overliggende nett TNOK 13 445 samt avvik avkastning 

og avkastning på avvik avkastningsgrunnlag TNOK 111. Summen av dette utgjør TNOK 25 746. Tillat 

inntekt var TNOK 27 484 som gir selskapet en mindreinntekt på TNOK 1 738. I tillegg har NVE gjort 

korrigeringer fra tidligere år på TNOK 21. Total mindreinntekt for 2015 blir da TNOK 1 760 (avrundet). 
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NOTE 9 – SKATT 

Mor

Årets skattekostnad fremkommer slik (1000) 2015 2 014 Endring

Betalbar skatt på årets resultat 2 564               1 661             903                

Endring utsatt skatt 961                   1 299             -338              

Korreksjon tidligere år 8                       

Årets skattekostnad 3 533               2 960             573                

Betalbar skatt i årets skattekost. fremkommer slik

Ordinært resultat før skattekostnad 10 769             5 084             5 685             

Permanente forskjeller 4                       11                   -7                   

Utbytte innenfor fritaksmetoden -238                 -234               -4                   

Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av verdipapirer -                   -39                 39                  

Endring midlertidige forskjeller -2 906              -395               -2 511           

Skattepliktig inntekt 7 629               4 427             3 202             

Fremførbart underskudd i mor -                   -                 

Skattepliktig inntekt 7 629               4 427             3 202             

Betalbar skatt årets resultat, 27 % 2 059               1 195             864                

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 2015 2014 Endring

Anleggsmidler -1 641              -2 873            -1 232           

Omløpsmidler -130                 -111               19                  

Gevinst og tapskonto 155                   194                 39                  

Mer-/Mindreinntekt -2 957              -4 657            -1 700           

Inntektsført avsatt utbytte fra datter 7                       15                   8                     

Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen -4 398              -4 430            -32                 

Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel -8 964              -11 862         -2 898           

Utsatt skatt/skattefordel 2 241               3 203             -962              

Bokført utsatt skatt/skattefordel 2 241               3 203             -962              

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik

Grunnlag formuesskatt 168 516           155 312         13 204          

Bunnfradrag -10                   -10                 -                 

Grunnlag betalbar skatt 168 506           155 302         13 204          

Betalbar skatt 0,3 % 505                   466                 39                  

Betalbar skatt på årets resultat 2 059               1 195             864                

Betalbar skatt i balansen 2 564               1 661             902                 
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Konsern

Årets skattekostnad fremkommer slik (1000) 2015 2 014 Endring

Betalbar skatt på årets resultat 2 682                     1 896                786                   

Endring utsatt skatt 1 083                     1 398                -315                 

Korreksjon tidligere år 8                             

Årets skattekostnad 3 773                     3 294                471                   

Betalbar skatt i årets skattekost. fremkommer slik

Ordinært resultat før skattekostnad 11 137                   6 010                5 127                

Elimineringer i konsernet, Goodwill 541                        310                   231                   

Grunnlag for skatteberegningen 11 678                   6 320                5 358                

Permanente forskjeller 2                             16                     -14                    

Utbytte innenfor fritaksmetoden -238                       -234                 -4                      

Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av verdipapirer -                         -39                    39                     

Endring midlertidige forskjeller -3 376                   -763                 -2 613              

Skattepliktig inntekt 8 066                     5 300                2 766                

Fremførbart underskudd i mor -                    

Skattepliktig inntekt 5 300                -5 300              

Betalbar skatt årets resultat, 27 % 2 177                     1 431                746                   

Endring utsatt skatt 1 083                     1 397                -314                 

Formuesskatt 505                        466                   39                     

Korreksjon tidlegere år 8                             

Betalbar skatt årets resultat 3 773                     3 294                479                   

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 2014 Endring

Anleggsmidler -1 280                   -2 974              -1 694              

Omløpsmidler -259                       -247                 12                     

Gevinst og tapskonto 155                        194                   39                     

Mer-/Mindreinntekt -2 957                   -4 657              -1 700              

Inntektsført avsatt utbytte fra datter 7                             15                     8                        

Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen -4 398                   -4 430              -32                    

Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel -8 732                   -12 099            -3 367              

Utsatt skatt/skattefordel -2 183                   -3 267              1 084                

Bokført utsatt skatt/skattefordel 2 183                     3 267                1 084                

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik

Grunnlag formuesskatt 168 516                155 312           13 204             

Bunnfradrag -10                         -10                    -                    

Grunnlag betalbar skatt 168 506                155 302           13 204             

Betalbar skatt 0,3 % 505                        466                   40                     

Betalbar skatt på årets resultat 2 177                     1 431                746                   

Betalbar skatt i balansen 2 682                     1 897                786                     

 



Høland og Setskog 

Elverk SA 

   Virksomheten       Styret Regnskap 

  

  

36 

NOTE 10 – EGENKAPITAL 

 

Morselskap
[1000 kr]

Egenkapital 01.01 143 555        136 907           
Årsresultat 7 234             2 124                
Planendring pensjon, ført mot EK 4 406                
Bjørkelangen antennelag ført mot EK -450               
Løken antennelag ført mot EK 117                   
Egenkapital 31.12 150 339        143 554           

Konsern
[1000 kr]

Egenkapital
Egenkapital 01.01 143 613        140 256           

Årsresultat 7 362             2 715                

Planendring pensjon, ført mot EK 4 406                

Konserneliminering ved kjøp av datter -3 881              

Løken antennelag ført mot EK -450               117                   

Egenkapital 31.12 150 525        146 613           

 2015 

Egenkapital 

 

Egenkapital 

 2014 

Egenkapital 

 

Opptak av Løken Antennelag og Bjørkelangen Antennelag, for henholdsvis 2014 og 2015 er ført direkte 

mot egenkapitalen.  Dette er gjort da disse virksomhetene ikke har vært en del av virksomheten og 

således vurdert til ikke å kunne regnskapsføres i resultatregnskapet til Høland og Setskog Elverk SA. 

NOTE 11 – SPESIFIKASJON ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

 

(1000) 2015 2014 2015 2014
Kostnader eiendom                    424                      605                587                    896 
Invent., utstyr, materiell, rep. & vedl.                 1 142                  1 272             1 571                1 445 
Kontr.arb, servicekontrakter, fremmedtj                   825                  1 272             1 629                1 716 
EDB tjenester og vedlikehold                 1 078                  1 161             1 336                1 329 
Kontorrek., trykksaker                    313                      533                331                    568 
Telefon, porto                    316                      333                467                    485 
Revisjon, konsulenttjenester                    348                      302                387                    426 
R & V transportmidler, forsikr, avgifter                    428                      439                452                    478 
Bilgodtgj., reisekostnader                    300                      300                358                    372 
Reklame, anonnser, gaver, salgskost                    343                      483                707                1 044 
Forsikring, avgifter, tilsynsavg                    424                      385                404                    390 
Andre driftskostnader                      85                        28             5 925                2 825 
Sum                 6 028                  7 112           14 154              11 974 

Revisor
Lovbestemt revisjon                    121 82                164 119
Andre tjenester                      73 69                   73 69
Sum godtgjørelse revisor                    194 151                237 188

Morselskap Konsern
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NOTE 12 – VARIGE DRIFTSMIDLER 

 

Morselskap
Biler Inventar Distribu- Målere Bygg Øvrige Bred- Anlegg Totalt

Maskiner sjonsnett bånd u. utf
Ansk. kost 01.01. 5 764 3 899 177 483 3 483 6 640 6 681 10 364 884 215 198
Tilgang 399 130 4 746 69 1 479 2 676 437 9 936
Avgang 916 362 1 278
Akk.Avskr avgang 400 362 762
Ansk. kost 31.12. 5 247 4 029 181 867 3 552 6 640 8 160 13 040 1 321 223 856
Akk. Avskriv. 31.12. 2 891 3 465 110 472 3 165 2 086 2 760 3 762 128 601
Bokf. verdi 31.12. 2 356 564 71 395 387 4 554 5 401 9 278 1 321 95 254

Årets avskrivninger 570 372 4 039 386 139 575 594 6 675

Konsern

Goodwill Sum
Ansk. kost 01.01. 3 019 229 244
Tilgang 14 478
Avgang 1 278
Ansk. kost 31.12. 3 019 242 444
Akk. Avskriv. 31.12. 851 137 591
Bokf. verdi 31.12. 2 168 104 853

Årets avskrivninger 541 9 128

Goodwill fremkommer i konsernregnskapet etter oppkjøp av aksjer i Romerike Bredbånd AS.

Denne avskrives over 5 år da dette er ledelsens beste estimat på avskrivingstakten. 

Goodwill- avskriving fremkommer skattemessig som en permanent forskjell.  

Det vises til note 9 skatt.

136 740
102 685

8 587

Varige 

driftsmidler
226 225

14 478
1 278

239 425
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Kontantstrømanalyse

 

2015 2014

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostand 10 769 5 085

- Periodens betalte skatt -2 630 -1 021

+ Ordinære avskrivninger 6 675 6 433

Gevinst ved salg anleggsmidler 0

+/- Endring i varelager 210 -56

+/- Endring i kundefordringer 660 2 030

+/- Endring i leverandørgjeld -1 799 -2 475

+/- Mer-/mindreinntekt 381

+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 1 329 -1 209

= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 15 213 9 168

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 515 100

- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -9 935 -7 187

- Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -30 -11 900

Innbetaling ved salg av aksjer 582

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -9 450 -18 404

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld -1 186 481

Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -32 -3 875

Kontanteffekt av overtakelse av Bjørkelangen Antennelag -450

Korrigert EK 1/1 Endret pensjonsplan 4 523

Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter -1 668 1 129

= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 4 095 -8 107

+ Beh. av kont. g kontantekvivalenter ved per.begynnelse 37 812 45 920

= Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per.slutt 41 907 37 813

Mor Høland og Setskog Elverk SA

 

Selskapets operasjonelle aktiviteter har tilført virksomheten TNOK.15.213 for 
morselskapet og TNOK.16.531 fra konsernet.  I hovedsak består dette av generert 
overskudd justert for ikke betalbare kostnader, i hovedsak avskrivinger. Kontantstrøm er 
disponert til investeringer i varige driftsmidler h.h.v. TNOK. 9.935 i mor og TNOK. 14.478 
i konsernet. Operasjonelle kontantstrømmer dekker i sin helhet investeringene. 
Kontantbeholdningen er også tilført midler fra årets kontantstrøm. 
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2015 2014

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostand 11 137 6 010

- Periodens betalte skatt -2 988 -1 542

+ Ordinære avskrivninger 9 130 8 045

Avsatt utbytte 0

Gevinst ved salg anleggsmidler 0

+/- Endring i varelager -49 -43

+/- Endring i kundefordringer 292 2 450

+/- Endring i leverandørgjeld 80 -3 016

+/- Mer-/mindreinntekt 381

+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter -1 070 -2 339

= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 16 531 9 946

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 517 100

- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -14 478 -11 005

- Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -4 262

Innbetaling ved salg av aksjer

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -13 961 -15 167

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig gjeld 547 198

Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -34 -3 874

Avgang minoritet fra konsernet -1 427

Kontanteffekt av overtakelse av Bjørkelangen Antennelag -450

Utbetaling av utbytte -120

Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter 63 -5 223

= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 2 633 -10 444

+ Beh. av kont. g kontantekvivalenter ved per.begynnelse 39 450 49 894

= Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per.slutt 42 083 39 450

Konsernet Høland og Setskog Elverk SA
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