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Organisasjon og virksomhetsområder 

 

Høland og Setskog Elverk SA (HSEV) eies av nettkundene i Høland og Setskog distrikter. 

HSEV har nettkonsesjon i ovennevnte distrikter, som utgjør ca 2/3 av Aurskog-Høland 

kommune. 

 

Høland og Setskog Elverk SA er lokalisert i Industriveien 4 på Løken.  

Vi er 24 ansatte som i all hovedsak jobber med nett, kraft og fiber. 

HSEV sitt konsesjonsområde: 
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Våre eiere 

Nettkundene i Høland og Setskog distrikter 

     

     Styret 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder 

Nett / DLE Fiber Drift Administrasjon Prosjekt 

Høgåsen – Sønsthagen og Vang klatrer 31 meter for å sette opp radioantenne 
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HSEV - Et selskap med engasjerte og kompetente mennesker 

Ved konstituert daglig leder Lene Malnes 

Høland og Setskog Elverk har vært igjennom en del endringer i 

organiseringen og på ledersiden i 2014. Etter at Svein Halveg sluttet hos 

oss så har jeg fått det ærefulle oppdraget å lede bedriften til en ny daglig 

leder er på plass. En spennende utfordring, og takket være kompetente og 

engasjerte medarbeidere er dette en flott bedrift å lede. Jeg ønsker å 

benytte anledningen til å takke styret og de ansatte for tillitten og støtten 

de gir meg. 

 

De lokale energiverkenes fremtid  
Sittende regjering har i sin regjeringserklæring lagt til grunn at de ønsker færre nettselskaper i Norge.  
Sentrale myndigheter mener å vite at dette er til det gode for landets nettkunder. Ikke dokumentert og feil  
mener mange.  
Det må være evnen til å gjøre jobben effektivt og godt og ikke antallet nettselskap politikerne bør være opptatt av.  
 
Nå har tidligere statsråd Eivind Reiten ledet et utvalg som har sett på muligheter for å organisere kraftnettet bedre. Det 
gledelige med rapporten er at den tilbakeviser den gjennomgående påstanden om at det er de større energiverkene  
som er de beste energiverkene i Norge. De mindre energiverkene er blant de beste, men også blant de dårligste.  
Politikerne kan følgelig ikke møte bransjen med å påstå at bare du blir stor blir du bra. Den stadig tilbakevendende  
bruken av begrepet «robust» må dermed ses i lys av energiverkets evne til å løse oppgavene og ikke sammenblandes  
med størrelse.  
 
Rapporten kommer med et forslag om at alle selskaper i Norge skal deles opp i et såkalt selskapsmessig og funksjonelt  
skille. Begrunnelsen synes å være at en på denne måten skal sikre større grad av nøytralitet mellom selskapenes  
forskjellige forretningsområder. Nøytralitet er viktig og selskapenes kostnader skal til enhver tid henføres på rett sted i  
tråd med gjeldende regler. Utfordringen med forslaget for de mindre og lokale energiverkene er at dette vil være svært 
fordyrende for energiverket og det vil være vanskelig å gjennomføre for små energiverk. Rett og slett fordi de har færre 
ansatte enn de større energiverkene og dermed er avhengig av å kunne bruke energiverkets kloke hoder på best mulig  
måte til enhver tid.  
 
Kraftnettet ligger der det ligger. Man kan ikke ta med seg kraftnettet når selskapet eventuelt forsvinner, hvilket betyr  
at det lokale energiverket også er en garantist for beredskapen i området. Det er mulig man kan drive nettet noe  
billigere ved å fjerne en rekke lokale nettselskaper, men bedre leveringskvalitet får du ikke. Vi tror derimot at  
forskjellene i leveringskvaliteten i nettet over tid vil bli større enn i dag og det kommer ikke til å gå i favør av 
leveringskvaliteten i Distrikts-Norge. Erfaringene tilsier at de mindre energiverkene løser sine arbeidsoppgaver utmerket 
 når det står på som verst. Dette skyldes blant annet god beredskap og god lokalkunnskap.  
 

De lokale energiverkene er hjørnesteinsbedrifter i Distrikts-Norge, og har de mest fornøyde kundene. De garanterer for 
leveringskvaliteten og er en lokal samfunnsutvikler. Med respekt for eierne og nettselskapets kunder bør de få fortsette  
med dette om de vil. Naturligvis betinget av at jobben fortsatt gjøres på en tilstrekkelig god måte. 
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Nettet i Høland og Setskog Elverk SA 

 

Driften i 2014: 

Vi har i 2014 arbeidet med ombygging av nettstasjoner og lavspentnett, i tillegg til montering av nye Sectos 
fjernstyrte høyspentbrytere. Ny høyspentkabelutgang fra Bråte koblingsstasjon og videreutbygging av nytt  
lavspent kabelanlegg på Bjørkelangen er også arbeid som er utført i løpet av året. 
 
Det er i 2014 registrert 67 driftforstyrrelser som har medført avbrudd i høyspentnettet/transformatorer.  

Det aller meste er sikringsbrudd pga torden, og det er byttet 3 transformatorer som følge av skader etter 

tordenvær. 

Vi hadde ingen skader som følge av sterk vind i 2014. 

Leveringssikkerhet for 2014 er beregnet til 99,98 %, samme som 

for 2013. 

Ved årsskiftet hadde vi 5998 nettkunder, det er en økning på 

121  nettkunder fra 2013. 

 

Større prosjekter som er gjennomført: 

 10 nettstasjoner ferdig ombygd pr. 31.12.14 

 Ombygging av lavspentnett foretatt følgende steder; Sannerveien, Ringnesveien, Tyrihjell, Goro,  

Snarholt og Kopperud. 

 Nye høyspentbrytere montert på Setskoglinja 

 Ny høyspentkabelutgang fra Bråte koblingsstasjon – Bråte skole – Coop Hemnes 

 Videreutbygging av nytt lavspent kabelanlegg i Festningsåsen III og Vollatunet, Bjørkelangen. 

 

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. 
 
Befaring av alle nettstasjoner og det høyspente luftnettet utføres minst 1 gang årlig. 
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Det lokale Eltilsynet 
 

 

Hvert år foretar vi over ca 300 kontroller på både gamle og helt nye el-anlegg, både hos private og i  
bedrifter.  Vårt tilsyn utføres kostnadsfritt for kundene, og vi utfører i tillegg forebyggende 
informasjonsvirksomhet spesielt tilrettelagt mot eldre og skoleelever i 6. og 9. trinn.  
 

 

 

Tilsynsaktiviteter       Utført 2014 

 Tilsyn med boliger/leiligheter     220 

 Tilsyn med hytter         25 

 Tilsyn med landbruk         20 

 Tilsyn med næringseiendom        50 

Vi tilbyr også kurs/foredrag om elsikkerhet for lag og foreninger.  

Bærbar PC i senga = farlig. Slå alltid av pc etter bruk 

PcPC`n  etter bruk 
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Vår bedrift 

HSEV er en viktig bedrift i Aurskog-Høland kommune og en attraktiv arbeidsplass. Vår 

hovedoppgave er å legge til rette for at de som bor i nettområdet har sikker strømforsyning 

til enhver tid og nok effektkapasitet til det behovet de har. Nett og fiber som infrastruktur 

danner grunnlaget for vekst og utvikling hos alle som får tilgang. Det er derfor viktig for oss å 

følge med på utviklingen i Aurskog-Høland slik at vi kan være i forkant. 

For HSEV er kunden/eier den viktigste. Dette gjelder enten vi jobber med nett eller fiber, salg 

av kraft eller andre tjenester. HSEV ønsker å fremstå som et nyttig og målrettet selskap med 

kompetanse, kvalitet, effektivitet og lokalkunnskap i høysetet, for sine eiere/kunder. 

Det merkes at HSEV har en god profil både i vårt område og utenfor, når vi rekrutterer 

medarbeidere, og de ansatte er den viktigste ressursen til HSEV.   

Den engasjerte og positive innstillingen i selskapet gjør til at vi har en stabil arbeidskraft 

. 

 

 

 

 

  

Nedfiringskurs 

Arbeid i nettstasjon 

En av arbeidsbilene på drifta 
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Kraftomsetning/strømsalg 

HSEV har leveransen til mange lojale lokale strømkunder. Pr. 

31.12.14 hadde vi 1107 kunder på Spotprodukt, og 2829 på 

Garantikraft.  

Når prisene holder seg jevnt lave gjennom vintermånedene fra 

november til februar, opplever vi en økende etterspørsel etter 

spot produktet (innkjøpspris). Produktet følger til enhver tid 

markedet opp og ned, og prisen fastsettes hver måned og har 

ingen bindingstid. 

Det er gjerne etter kalde og dyre vintre at en merker økt etterspørsel etter mer ”sikre” priser, 

som Garantikraft produktet vårt.  Produktet gir som kjent den laveste prisen, når prisen er 

lavere enn pristaket, samtidig som vi garanterer at prisen ikke overstiger gjeldende pristak. 

Garantikraft produktet har et element av fastpris i seg, nettopp ved å ha dette pristaket. 

 

Et av spørsmålene fra Kundeundersøkelsen 2014: 

 

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 
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Fiber  - fremtidens bredbånd 

HSEV fortsetter sin utbygging av fiberbredbånd for fullt og har i 2014 hatt 

Prestehagen på Løken som hovedutbygging.  

I tillegg har kunder ved følgende steder blitt påkoblet:  

 Skattumlia, Løken. 

 Festningsåsen 1-2-3, Bjørkelangen 

 Vollafeltet, Bjørkelangen 

 Bliksrud, Bjørkelangen 

 Borgenfeltet, Bjørkelangen 

 Hemnes 

 

 

HSEV har nå ca 600 kunder på fiber. 

 

Høland og Setskog Elverk SA skal være en aktør innen utvikling av 

infrastrukturen i Aurskog-Høland også på andre områder enn 

energiforsyningen. I den sammenheng har vi hatt svært god dialog mellom 

antennelagene på Bjørkelangen, Hemnes, Fosser, Løken og Momoen i 

forbindelse med våre planer om å etablere fiber i områdene. I 2014 tok vi over 

Løken antennelag, og dialogen med de resterende antennelagene fortsetter i 

2015. 
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Varme 

Som et energiselskap ønsker HSEV å ha en tydelig miljøprofil. Norsk vannkraft er en ren og 

fornybar energikilde som bør brukes miljømessig riktig. Nye byggeforskrifter tilsier at mer av 

oppvarmingsbehovet vårt skal ha andre energikilder enn strøm, og HSEV vil være en 

totalleverandør av energi til våre kunder. 

Gjennom et samarbeid med næringsaktørene så har vi allerede to nærvarmeanlegg i drift. 

Den ene forsyner Rådhuset og Bjørkelangen sykehjem, og det andre brukes i Bjørkelangen 

Torg. Begge anleggene utnytter jordvarmen kombinert med varmepumper slik at kundene 

får en god løsning på oppvarmingsbehovet.  

Når SHIUL startet sitt hallprosjekt på Hemnes ble vi veldig imponert over deres engasjement 

og drivkraft. Vi ønsket å bidra til dette prosjektet som er så viktig for den søndre delen av 

bygda, og la inn tilbud på varmeleveranse. Vi kom frem til en god avtale for begge parter og 

har i 2014 hatt et veldig godt samarbeid med alle involverte.  

 

 

Skisse av SHIUL hallen 
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Merkevaren Høland og Setskog Elverk SA 

Den årlige kundeundersøkelsen 

HSEV har også i 2014 gjennomført den årlige kundeundersøkelsen. Vi har ligget på topp 3 

blant de andre i Kraftalliansen i alle de årene vi har gjennomført undersøkelsen, og i år 

toppet vi tronen. Det er veldig hyggelig at våre kunder/eiere tar seg tid til å svare på alle 

spørsmål, når vi vet at antall kundeundersøkelser bare øker. Vi får også mange kommentarer 

og innspill fra kunder der de ser det som hensiktsmessig, dette tar vi med oss videre i vårt 

arbeid. 

I korte trekk kan vi lese fra årets undersøkelse 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%    4%   3%   8%    28%      25%       30% 

 

Kundeservice 

I tillegg til å skåre meget høyt på total opplevelsen av HSEV mener nærmere 80 % av de 

spurte at tilgjengeligheten til våre ansatte er god eller veldig god. Med et velfungerende 

førstemottak og ellers mobile løsninger skal kunden oppleve at de raskt og effektivt får svar 

på sine spørsmål. 

5. Hvorfor kontaktet du oss? 

 

1 
 

Spørsmål angående 
regning/betaling 

23 (27%) 

2 
 

Måleravlesning 31 (36%) 

3 
 

Informasjon om produkter/priser 9 (11%) 

4 
 

Endring av 

kundeopplysninger/flytting 
26 (31%) 

5 
 

Annet (Spesifiser under) 21 (25%) 
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Hvordan foregikk kontakten? 

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

1 
 

Personlig 11 
(12%) 

2 
 

Telefon 64 

(72%) 

3 
 

E-post 12 

(13%) 

4 
 

Hjemmeside 2 
(2%) 

 

 

 

 

 

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 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (3%) 
3 

(3%) 

22 

(25%) 
56 (63%) 

2 Hvor fornøyd 
var du med 

kundebe-
handlerens 
hjelpsomhet? 

4 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (4%) 
1 

(1%) 

18 
(22%) 

57 (69%) 
 

 

 

 

  



Høland og Setskog Elverk SA 
 

 14 

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 (89%) 2 Via internet/hjemmesiden vår (15%) 3 Brevpost  (9%)  

4 SMS (16%) 5 Facebook/Sosiale Medier (3%)6 Ønsker ikke informasjon (2%) 

 

Hele 89 % ønsker å motta informasjon på epost.  Det er en hyggelig utvikling med tanke på 

et framtidig papirløst samfunn. 

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. 

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

oppgavene.  
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Samfunns – og sosialt ansvar 

Vårt sosiale ansvar omfatter først og fremst våre medarbeidere. Vi legger stor vekt på at 

HSEV skal være en god arbeidsplass der medarbeiderne kan føle at de utvikler seg og 

arbeider i et positivt miljø. Dette har også en stor betydning for rekruttering til selskapet. For 

HSEV er det viktig å vise sine medarbeidere at selskapet er godt tilpasset i det samfunnet vi 

lever i, og at vi er et sosialt ansvarlig selskap som bidrar positivt både i bransjen og i 

lokalmiljøet rundt oss. HSEV bidrar både direkte og indirekte til en samfunnsmessig 

verdiskapning. 

HSEV inngikk i 2011 en partnerskapsavtale med Bjørkelangen videregående skole (BVS). 

Denne videreføres og partene har lagt opp et fast samarbeid, i den hensikt å gi elevene 

større innsikt i arbeids –og næringsliv. Målsettingen er å gi elevene en forståelse av 

næringslivets rolle i samfunnet og et bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes – og 

utdanningsvalg. Klasser fra VG1 Elektrofag kommer på bedriftsbesøk til HSEV og får 

omvisning og informasjon. HSEV tar også i mot elever på utplassering i praksisperioden. 

 

HSEV bidrar gjennom støtte til idrettsorganisasjoner og større lokale kulturarrangement. 

HSEV er bevisst i bruken av lokale leverandører ved kjøp av varer og tjenester. 

  

Otto Simonsen (lærling) og Raymond Vang 

(Energimontør) på nedfiringskurs 
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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 entreprenørtjenester i form 

av kart, prosjektering av linjer og andre tjenester knyttet til kjernevirksomheten  

Halvor Børresen 

Styremedlem 
May Britt Fjellstad 

Nestleder 
Svein Brokke 

Styreleder 

 

Jane Brit Løland 

Styremedlem 

Kari-Mette Stamnes 

Styremedlem 

Øystein Foss Vold 

Ansatte valgt 

Tone Vestreng Solberg 

Styremedlem 
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VIKTIGE HENDELSER 

Foruten alle tiltak som må på plass som følge av myndighetenes AMS vedtak har 

Reitenutvalgets forslag til ny organisering av nettselskapene i Norge vært den enkeltsaken 

som har hatt størst fokus i 2014. Rapporten foreslår en rekke endringstiltak hvor kravet til 

selskapmessig og funksjonelt skille er den enkeltsaken som har blitt viet størst 

oppmerksomhet. Myndighetens videre behandling av Reitenutvalgets forslag følges nøye av 

hele bransjen og selvsagt også av HSEV.  

Vi deltar aktiv i denne prosessen via våre allianser og interesseorganisasjoner.  

 

Energiforsyningen er i stadig forandring hvor nye rammevilkår fastsettes kontinuerlig og 

signaler om fremtidige endringer ligger i lufta. For å nevne to av sakene som berører HSEV : 

 Bestemmelser om kryssubsidiering i forhold til fordeling av kostnader på ulike 

virksomhetsområder og konkurranse ved anskaffelser som belastes 

nettvirksomheten. 

 Krav om gjennomfakturering som medfører at et nettselskap som tilbyr 

samfakturering, også må tilby gjennomfakturering gjennom kraftleverandørene.  

Styret er av den klare oppfating at HSEV er godt rustet til å møte fremtidige endringer som 

bransjen skal i gjennom. 

 

1. januar 2014 tiltrådte Svein Halveg som ny daglig leder i HSEV. Beklageligvis valgte Halveg å 

fratre sin stilling i løpet av året. Lene Malnes overtok som konstituert daglig leder og 

rekruttering av ny daglig leder ble igangsatt.  
 

Forretningsområder 

NETT  

Resultatet for nettet er til enhver tid avhengig av gjeldende reguleringsregime for 

nettinntektene til den monopolregulerte aktiviteten i selskapet. 

Det ble i 2014 overført 127,7 GWh mot 135,7 GWh i 2013. 

Total kostnad for KILE (avbrudd) ble på 500 335 kr i 2014, mot 838 116 kr i 2013. 

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 svært konkurransedyktige priser. Selskapet har i 2014 solgt 70,1 GWh til 

våre kunder. 

 

ANDRE FORRETNINGSOMRÅDER  

Våre aktiviteter på fiber og entreprenørtjenester er en voksende aktivitet. Selskapet har to 

varmeanlegg i Bjørkelangen der vi utnytter jordvarmen for å effektivisere energibruken på 

store bygg. I tillegg startet vi samarbeid med SHIUL om leveranse av varme til den nye 

hallen. Fiber er en viktig infrastruktur for at våre innbyggere skal kunne motta et 

fremtidsrettet innhold på samme nivå som storbyene. Fiber til sluttbrukere er et 
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satsingsområde for å levere både datatrafikk og tv til kundene. Gjennom 2014 så er det 

gjennomført sonderinger med forskjellige antennelag for en overgang fra coax til fiber. Vi tok 

over Løken Antennelag og dialogen fortsetter med resterende antennelag i 2015.  

HSEV har levert oppmålingstjenester og prosjektering av nye linjer, både i Fortum og 

Hafslund sitt nett. Vi har også bistått lokale entreprenører, og private, som trenger 

oppmålingsteknisk hjelp ved oppføring av bygg etc. 

 

ROMERIKE BREDBÅND 

Romerike Bredbånd AS er ett selskap etablert av Høland og Setskog Elverk og Innovasjon AS. 

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 bredbånds-baserte 

tjenester, både til privatmarkedet og bedriftsmarkedet. 

HSEV kjøpte de resterende 30% av Innovasjon i 2014 og eier nå 100 % av RBB. 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. 

 

KUNDETILFREDSHET 

HSEV har gjennomført kundeundersøkelse for åttende året på rad i regi av Kraftalliansen, 

hvor vi er medlem sammen med ca. 30 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 PERSONALE 

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 

http://www.hsev.no/
http://www.innovasjon.as/
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langvarig fravær. Sykefraværet i HSEV har vært 2,91 % (2,66 % i 2013). Kortidsfraværet har i 

2014 vært 1,33 % (1,49 % i 2013).HSEV er IA bedrift.  

Antall ansatte pr 31.12.2014 var 23 som er inkl.3 lærlinger (22,1 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 annen 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 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 2015.  

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. 
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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 så deltar vi i forespørselen 

på målere som kan brukes til AMS. Vi forespør på målere til over 160 000 kunder som gjør at 

vi bør oppnå et godt tilbud.  

Tiden frem til 2016 vil vi bruke til å evaluere tilbudene å legge til rette for system og 

montasje for morgendagens målesystem. Monteringen av målere og testing av system vil 

utføres i løpet av perioden 2016-2018. Kostnaden med AMS er budsjettert med kr. 22 mill. 

 

ØKONOMI 

Konsernet fikk en reduksjon i omsetningen fra kr. 90,1 mill i 2013 til kr. 81,2 mill i 2014. 

Morselskapet fikk en reduksjon i omsetningen fra kr. 77,2 mill i 2013 til kr. 68,3 mill i 2014. 

Dette skyldes i all vesentlig grad lavere kraftpris. 

Pr. 31.12.2014 hadde HSEV 5998 nettkunder, som også er eiere av elverket.  

Årets overskudd i konsernet etter skatt er kr. 2,715 mill. Årets overskudd i morselskapet 

etter skatt er kr. 2,124 mill. 

Investeringene i konsernet i 2014 var kr. 10,6 mill. Investeringene i morselskapet i 2014 var 

kr. 7,2 mill. Konsernets likviditetsbeholdning og aksjer i 2014 var kr. 49,1 mill mot kr. 55,3 

mill i 2013. Morselskapets likviditetsbeholdning og aksjer i 2014 var kr. 47,5 mill mot kr. 51,3 

mill i 2013. Etter styrets vurdering er likviditetsbeholdningen tilfredsstillende, sett opp mot 

fremtidige investeringer i morselskapet. 

FINANSIELL RISIKO 

HSEV er delvis eksponert for endringer i kraftprisen, dersom volumet avviker vesentlig fra 

budsjettert omsetning. Det er utarbeidet rutiner for å minimalisere denne risikoen.  

Vi er tilsluttet Kraftalliansen, der vi har felles innkjøpsordninger og reduserer dermed 

risikoen til et betydelig lavere nivå enn om vi skulle drevet kraftomsetning med innkjøp 

direkte mot Nord Pool.   

 

Investeringer i fiber gir stabile leieinntekter og anses som moderat finansiell risiko. 

Salg av tjenester som bl.a. oppmåling og prosjektering medfører ingen vesentlig finansiell 

risiko. 

Nettvirksomheten som er konsesjonsbelagt, der fremtidige inntekter fastsettes av NVE er 

uforutsigbar.  

Med vår økonomiske situasjon anses risikoen for morselskapet og konsernet liten hva gjelder 

eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. 
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I forhold til ovennevnte vurderes morselskapet og konsernets eksponering mot 

markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko som beskjeden. 

 

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT 

Styret foreslår at årets regnskapsmessig resultat i morselskapet HSEV disponeres som følger: 

 Kr. 2 124 185,- tillegges annen egenkapital. 
 

Styret vil til slutt takke kunder/eiere for den tillit som vises, og for godt samarbeid gjennom 

året. Videre takker styret de ansatte for meget god innsats og aktiv deltakelse i 2014. 
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Resultatregnskap 

[1000 kr.] Note nr.

Konsern        

2014

Konsern        

2013

Mor HSE             

2014

Mor HSE             

2013

Inntekter

Kraftsalg 7 23 138 28 127 23 138 28 127

Overføringsinntekter 39 445 42 032 39 445 42 032

Mer (-)-/mindreinntekt (+) 1    8 -290 1 168 -290 1 168

Andre inntekter 7 18 890 18 824 6 040 5 870

Sum inntekter 81 183 90 151 68 333 77 197

Varekostnader

Kraftkjøp 7 19 480 24 791 19 480 24 791

Nettap 3 142 3 898 3 142 3 898

Kjøp av overføringstjenester 12 809 12 868 12 809 12 868

Varekjøp, annet 2 825 1 706 1 403 756

Sum kostnader for varekjøp m.v. 38 256 43 263 36 834 42 313

Dekningsbidrag 42 927 46 888 31 499 34 884

Egne driftskostnader

Personalkostnader 2    3 19 316 16 412 15 083 13 225

Andre driftskostnader 11 11 974 12 618 7 112 7 140

Avskrivninger 12 8 045 6 636 6 433 5 856

Tap på fordringer 96 183 96 150

Sum egne driftskostnader 39 431 35 849 28 724 26 371

Driftsresultat før finansposter 3 496 11 039 2 774 8 512

Renteinntekter 2 340 2 377 2 141 2 191

Finansinntekter 284 149 284 429

Finanskostnader -109 -165 -114 -167

Netto finansposter 2 515 2 360 2 311 2 453

Resultat før skattekostnad 9 6 010 13 400 5 085 10 966

Skattekostnad 9 3 295 4 358 2 960 3 592

Årsresultat 10 2 715 9 042 2 124 7 374
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Balanse 
Eiendeler

[1000 kr.] Note nr.

Anleggsmidler

Goodwill 2 709

Utsatt skattefordel 9 3 267 4 666 3 203 4 502

Anleggsmidler 12 97 309 94 449 92 508 91 855

Investering i datterselskap 5 0 8 307 1 407

Aksjer/grunnfond 5 9 638 5 376 9 638 5 376

Andre fordringer 943 788 943 788

Sum anleggsmidler 113 866 105 279 114 599 103 928

Omløpsmidler

Beholdning av materiell 1 2 266 2 223 2 116 2 060

Fordringer

Kundefordringer 1 12 778 15 228 12 914 14 944

Andre fordringer 654 500 280

Sum fordringer 13 432 15 728 12 914 15 224

Bank/kasse 4 39 450 49 894 37 812 45 920

Sum omløpsmidler 55 148 67 845 52 842 63 205

Sum eiendeler 169 014 173 124 167 443 167 133

Egenkapital og Gjeld

Opptjent egenkapital

Egenkapital 143 613 138 829 143 555 136 907

Minoritetsinteresser 1 427
Sum egenkapital 10 143 613 140 256 143 555 136 907

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 3 4 431 8 305 4 431 8 305

Øvrig langsiktig gjeld 6 1 321 1 321 1 321 1 321

Sum langsiktig gjeld 5 752 9 626 5 752 9 626

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 6 643 9 659 6 192 8 666

Betalbar skatt 9 1 897 3 439 1 661 2 683

Skattetrekk og andre trekk 2 114 1 608 1 834 1 281

Merinntekt 8 4 657 4 276 4 657 4 276

Utbytte 120

Annen kortsiktig gjeld 4 339 4 141 3 793 3 694

Sum kortsiktig gjeld 19 650 23 242 18 137 20 600

Sum gjeld 25 401 32 867 23 888 30 226

Sum gjeld og egenkapital 169 014 173 124 167 443 167 133

Konsern        

2014

Konsern        

2013

Mor HSE              

2014

Mor HSE              

2013
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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       

 

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 
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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. 
 
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

2014 2013

Lønninger 11 935 10 844               

Aktiverte lønnskostnader -2 115 -1 984                

Arbeidsgiveravgift 1 999 1 776                 

Pensjonskostnader 2 386 1 785                 

Andre personalkostnader 879 804                    

Sum 15 083 13 225             

Antall årsverk pr 31.12 22,1 22,2

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønn 1 139 234

Pensjonskostnader 70

Andre ytelser 10

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

Driftskostnader på hytten utgjorde TNOK 63 i 2014. Verdi i balansen pr 31.12 er TNOK 900.

Konsern

2014 2013

Lønninger 13 307 11 429

Arbeidsgiveravgift 2 517 2 166

Pensjonskostnader 2 524 1 906

Andre personalkostnader 969 911

Sum 19 316 16 412  
 

NOTE 3 – PENSJONSKOSTNADER, MIDLER OG FORPLIKTELSER 

 

Morselskap og konsern

(Alle tall i 1000) 31.12.2014 31.12.2013

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 45 593 43 946

Pensjonsmidler 31.12 35 062 30 752

Netto pensjonsforpliktelse 31.12 10 530 13 194

Ikke resultatført aktuarielt gevinst inkl aga -7 584 -11 155

Arbeidsgiveravgift 1 485 1 860

Planendringer 4 406

Bokført pensjonsforpliktelse 31.12 4 431 8 305

Aktuarberegningene bygger på følgende forutsetninger:

31.12.2014 31.12.2013

Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 %

Årlig lønnsvekst 3,75 % 3,50 %

Årlig G-regulering 3,50 % 3,25 %

Årlig vekst i løpende pensjoner 2,72 % 2,48 %

Avkastning av pensjonsmidler 4,40 % 4,00 %  
 

 

Morselskapet har en kollektiv pensjonsordning som omfatter 18 aktive, 11 oppsatte og 14 pensjonister. 

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

 

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 681 i morselskap og TNOK 816 i konsernet. 

 

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. 31.12.14 var TNOK 5.656. Årsresultatet var TNOK 900.

Morselskapet har en kundefordring på datter på TNOK 346.

Tilsvarende tall  for 2013 var fordring på datter på TNOK 280, samt en kundefordring på TNOK 153.
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  
 

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 

Konsernet har ikke gjeld til kredittinstitusjoner. 
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 23 138                 -                 23 138            

Overføringsinntekter 39 445           39 445            

Mer(-)-/mindreinntekt(+) -290               -290                

Renteinntekter kunder* 25                        161                186                 

Andre inntekter 452                      413                5 175            6 040              

Sum inntekter 23 615               39 729          5 175           68 519           

Kraftkjøp m.v.

Kraftkjøp inkl elsert 19 480                 19 480            

Nettap 3 142             3 142              

Kjøp av overføringstjenester 12 809           12 809            

Varekjøp, annet 1                    1 402            1 403              

Sum kostnader for kraftkjøp m.v. 19 480               15 951          1 402           36 834           

Dekningsbidrag 4 135                 23 778          3 773           31 685           

Driftskostnader

Personalkostnader 814                      13 850           2 533            17 198            

 - Aktivert lønn -1 004            -1 111           -2 115             

Avskrivninger 7                          5 310             1 116            6 433              

Andre driftskostnader 508                      5 615             989               7 112              

Tap på fordringer 40                        56                  -                96                   

Sum driftskostnader 1 369                 23 827          3 527           28 724           

Driftsresultat 2 765                 -51                246              2 961             

 * Renteinntekter kunder ligger under finans i resultatregnskapet  
 

Alle inntekter stammer fra geografiske nærområder. 
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NOTE 8 – MER-/MINDREINNTEKT 

 

 

Morselskap

(Alle tall i 1000) 2014 2013

Mer(-)-/mindreinntekt(+) pr 01.01 -4 276 -5 345

Korrigeringer fra tidligere år

Årets beregnede mer(-)-/mindreinntekt(+) -290 1 168

Renter av mer(-)-/mindreinntekt(+) -91 -99

Årets aktiverte mindreinntekt KILE

Mer(-)-/mindreinntekt(+) pr 31.12 -4 657 -4 276

Sletter andel av mindreinntekt

Endelig mer(-)-/mindreinntekt(+) pr. 31.12 -4 657 -4 276

Totale nettinntekter 39 762 43 051

Kostnader overliggende nett -12 809 -12 868

Avvik avskrivn. og avkastning på avvik avkastningsgrl. -684 1 308

Netto nettinntekter 26 269 31 491

Tildelt inntektsramme 26 561 33 770

Justering av inntektsramme med årets KILE-kostnader 582 1 111

Årets mer(-)-/mindreinntekt(+) -290 1 168

Påløpte renter mer(-)-/mindreinntekt(+) pr 01.01 -111 -12

Årets avsetning  renter mer(-)-/mindreinntekt(+) -91 -99

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

Påløpte renter mer(-)-/mindreinntekt(+) pr 31.12 -202 -111

2014 2013

Driftsresultat nett (inkl renteinnt kunder) 480                    4 678                 

Avkastningsgrunnlag 81 446               81 646               

Avkastning i % 0,59 % 5,73 %

Tallene kan avvike noe fra den endelige NVE-rapporteringen  
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NOTE 9 – SKATT 

 

Mor

Årets skattekostnad fremkommer slik (1000) 2014 2 013 Endring

Betalbar skatt på årets resultat 1 661                 2 682               -1 021             

Endring utsatt skatt 1 299                 910                  389                 

Årets skattekostnad 2 960               3 592             -632               

Betalbar skatt i årets skattekost. fremkommer slik

Ordinært resultat før skattekostnad 5 084                 10 966             -5 882             

Permanente forskjeller 11                      31                    -20                  

Utbytte innenfor fritaksmetoden -234                  -428                194                 

Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av verdipapirer -39                    -39                  

Endring midlertidige forskjeller -395                  -2 649             2 254              

Skattepliktig inntekt 4 427                 7 920               -3 493             

Fremførbart underskudd i mor -                  

Skattepliktig inntekt 4 427                 7 920               -3 493             

Betalbar skatt årets resultat, 27 % 1 195               2 217             -1 021           

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 2014 2013 Endring

Anleggsmidler -2 873               -4 354             -1 481             

Omløpsmidler -111                  12                    123                 

Gevinst og tapskonto 194                    242                  48                   

Mer-/Mindreinntekt -4 657               -4 276             381                 

Inntektsført avsatt utbytte fra datter 15                      8                      -7                    

Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen -4 430               -8 305             -3 875             

Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel -11 862             -16 673           -4 811             

Utsatt skatt/skattefordel 3 203               4 502             -1 299           

Bokført utsatt skatt/skattefordel 3 203               4 502             -1 299           

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik

Grunnlag formuesskatt 155 312             155 098           214                 

Bunnfradrag -10                    -10                  -                  

Grunnlag betalbar skatt 155 302           155 088         214                

Betalbar skatt 0,3 % 466                   465                 -0                   

Betalbar skatt på årets resultat 1 195                 2 217               -1 022             

Betalbar skatt i balansen 1 661               2 682             -1 022            
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Konsern

Årets skattekostnad fremkommer slik (1000) 2014 2 013 Endring

Betalbar skatt på årets resultat 1 896                      3 438                 -1 542                

Endring utsatt skatt 1 398                      919                    479                    

Årets skattekostnad 3 294                     4 357                -1 063              

Betalbar skatt i årets skattekost. fremkommer slik

Ordinært resultat før skattekostnad 6 010                      13 399               -7 389                

Elimineringer i konsernet 310                         310                    

Grunnlag for skatteberegningen 6 320                      13 399               -7 079                

Permanente forskjeller 16                           29                      -13                     

Utbytte innenfor fritaksmetoden -234                        -148                   -86                     

Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av verdipapirer -39                          -                     -39                     

Endring midlertidige forskjeller -763                        -2 660                1 897                 

Skattepliktig inntekt 5 300                      10 620               -5 320                

Fremførbart underskudd i mor -                     

Skattepliktig inntekt 5 300                      10 620               -5 320                

Betalbar skatt årets resultat, 27 % 1 431                     2 973                -1 542              

Endring utsatt skatt 1 397                      1 397                 

Formuesskatt 466                         466                    

Betalbar skatt årets resultat 3 294                     2 973                321                   

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 2014 2013 Endring

Anleggsmidler -2 974                     -4 847                -1 873                

Omløpsmidler -247                        -101                   146                    

Gevinst og tapskonto 194                         242                    48                      

Mer-/Mindreinntekt -4 657                     -4 276                381                    

Inntektsført avsatt utbytte fra datter 15                           8                        -7                       

Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen -4 430                     -8 305                -3 875                

Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel -12 099                   -17 279              -5 180                

Utsatt skatt/skattefordel 3 267                     4 665                -1 399              

Bokført utsatt skatt/skattefordel 3 267                     4 665                -1 399              

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik

Grunnlag formuesskatt 155 312                  155 098             214                    

Bunnfradrag -10                          -10                     -                     

Grunnlag betalbar skatt 155 302                155 088           214                   

Betalbar skatt 0,3 % 466                        465                   1                        

Betalbar skatt på årets resultat 1 431                      2 973                 -1 542                

Betalbar skatt i balansen 1 897                     3 438                -1 541               
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NOTE 10 – EGENKAPITAL 

 

Morselskap

[1000 kr]

Egenkapital 01.01 136 907          

Årsresultat 2 124              

Planendring pensjon, ført mot EK 4 406              

Løken antennelag 117                 

Egenkapital 31.12 143 554          

Konsern
[1000 kr]

Egenkapital 01.01 140 256          

Årsresultat 2 715              

Planendring pensjon, ført mot EK 4 406              

Konserneleminering ved kjøp datter -3 881             

Løken antennelag ført mot EK 117                 

Egenkapital 31.12 143 613          

 Egenkapital 

 Egenkapital 

 

Planendring pensjon er ført mot egenkapital. Dette er en endring i pensjonsforpliktelsen pga 

levealderjustering og endringer i uførepensjon. 

NOTE 11 – SPESIFIKASJON ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

 

(1000) 2014 2013 2014 2013

Kostnader eiendom                     605                       760                 896                  1 095 

Invent., utstyr, materiell, rep. & vedl.                  1 272                    1 160              1 445                  1 277 

Kontr.arb, servicekontrakter                  1 359                    1 356              1 359                  1 536 

EDB tjenester og vedlikehold                  1 161                       946              1 329                  1 032 

Kontorrek., trykksaker                     533                       649                 568                     649 

Telefon, porto                     333                       339                 485                     495 

Revisjon, konsulenttjenester                     302                       409                 426                     988 

Fremmedtjenester, DLE, andre honorarer                       47                       103                 491                     103 

R & V transportmidler, forsikr, avgifter                     439                       398                 478                     417 

Bilgodtgj., reisekostnader                     300                       279                 372                     306 

Reklame, anonnser, gaver, salgskost                     327                       169                 887                     295 

Kontingenter, gaver                     156                       151                 157                     151 

Forsikring, avgifter                     251                       263                 256                     268 

Andre driftskostnader                       28                       157              2 825                  4 007 

Sum                 7 112                  7 139           11 974              12 619 

Revisor

Lovbestemt revisjon                       82 95                 119 125

Andre tjenester                       69 54                   69 54

Sum godtgjørelse revisor                    151 149                188 179

Morselskap Konsern
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NOTE 12 – VARIGE DRIFTSMIDLER 

 

Morselskap

Biler Inventar Distribu- Målere Bygg Varmep. Bred- Anlegg Totalt

Maskiner sjonsnett anlegg bånd u. utf

Ansk. kost 01.01. 5 869 3 790 174 859 3 303 6 639 6 681 7 062 208 204

Tilgang 86 109 2 624 180 3 303 884 7 186

Avgang 191 191

Akk.Avskr avgang 91

Ansk. kost 31.12. 5 764 3 899 177 483 3 483 6 639 6 681 10 365 215 199

Akk. Avskriv. 31.12. 2 721 3 080 106 795 2 779 1 947 2 199 3 168 122 689

Bokf. verdi 31.12. 3 043 819 70 688 704 4 693 4 482 7 197 884 92 508

Årets avskrivninger 679 338 3 895 352 155 518 496 6 433

Konsern

Ansk. kost 01.01.

Tilgang

Avgang

Ansk. kost 31.12.

Akk. Avskriv. 31.12.

Bokf. verdi 31.12.

Årets avskrivninger

Varige driftsmidler

215 723

10 694

191

226 226

128 916

97 309

8 045
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Kontantstrømanalyse 
 

Mor Høland og Setskog Elverk SA 

2014 2013

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostand 5 085 10 966

- Periodens betalte skatt -1 021 -4 053

+ Ordinære avskrivninger 6 433 5 855

Gevinst ved salg anleggsmidler 0 -571

+/- Endring i varelager -56 -446

+/- Endring i kundefordringer 2 030 689

+/- Endring i leverandørgjeld -2 475 1 072

+/- Mer-/mindreinntekt 381 -1 069

+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter -1 209 1 755

= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 9 168 14 198

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 100 598

- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -7 187 -9 193

- Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -11 900 -77

Innbetaling ved salg av aksjer 582 0

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -18 404 -8 672

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 481 -885

Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -3 875

Korrigert EK 1/1 Endret pensjonsplan 4 523 -885

Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter 1 129 -885

= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -8 107 4 641

+ Beh. av kont. g kontantekvivalenter ved per.begynnelse 41 279

= Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per.slutt -8 108 45 920  
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Konsernet Høland og Setskog Elverk SA 

 
2014 2013

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostand 6 010 13 400

- Periodens betalte skatt -1 542 -4 217

+ Ordinære avskrivninger 8 045 6 636

Avsatt utbytte 0 -120

Gevinst ved salg anleggsmidler 0 -571

+/- Endring i varelager -43 -508

+/- Endring i kundefordringer 2 450 589

+/- Endring i leverandørgjeld -3 016 1 507

+/- Mer-/mindreinntekt 381 -1 069

+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter -2 339 1 166

= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 9 946 16 813

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 100 598

- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -11 005 -10 469

- Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -4 262 0

Innbetaling ved salg av aksjer 0

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -15 167 -9 871

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig gjeld 198 -382

Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -3 874

Avgang minoritet fra konsernet -1 427

Utbetaling av utbytte -120 60

Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter -5 223 -322

= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -10 444 6 620

+ Beh. av kont. g kontantekvivalenter ved per.begynnelse 49 894 43 274

= Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per.slutt 39 450 49 894  
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