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Resultat 2012 
Årsresultat (IFRS) på linje med fjoråret: 

•  Urealiserte verdiendringer gir fortsatt et vesentlig 
resultatbidrag, 300 mill. kr før skatt, men bidraget 
er mindre enn i 2011 (873 mill. kr) 

•  Salg av selskaper påvirker resultatet positivt 

Underliggende resultat i 2012: 

•  Høyere resultat i fra vannkraftproduksjonen til 
tross for betydelig prisfall 

•  Svakere resultat fra entreprenørvirksomheten som 
følge av tap på enkeltkontrakter 

  



Vesentlige transaksjoner i 2012 

•  Salg av LOS Bynett og Bynett Privat gjennomført i 4. 
kvartal 

•  Inkassoselskapet Sopran ble solgt i 2. kvartal 

•  Salg av disse virksomhetene ga en regnskapsmessig 
gevinst på 127 mill. kr (IFRS) 

•  Aksjene i Ventelo solgt i 1. kvartal uten resultateffekt 

 



GRS - driftsresultat 

• Driftsresultatet økt med 9 % 
• Vannkraft viktigste bidragsyter 
• Salgsgevinster bidrar også 
• Otera trekker ned 

(Beløp i mill. kr) 2012 2011 

Vannkraft og kraftforvaltning 1 367 1 245 

Nett 128 144 

Marked 21 109 

Morselskap/annet/elimineringer 8 -98 
Konsern (GRS) 1 524 1 399 



GRS – resultat etter skatt  

• Majoritetens andel av årsresultatet er økt med 56 % 
• Hovedforklaringen tillegges Vannkraft og kraftforvaltning: 

• Økt produksjon og god fysisk energidisponering 
• Høye bidrag fra sikring 
• Lavere kostnad knyttet til grunnrenteskatt 

• Gevinster ved salg av LOS Bynett og Sopran bidrar også positivt 

(Beløp i mill. kr) 2012 2011 
Vannkraft og kraftforvaltning 781 490 
Nett 32 43 
Marked -6 52 
Morselskap/annet/elimineringer -100 -127 
Konsern (GRS) 708 458 

Herav minoritetens andel 8 8 
Herav majoritetens andel 700 450 



Rentebærende gjeld og 
rentekostnader 

•  Rentebærende gjeld økt ca 250 mill.kr fra 

forrige årsskifte til 7,2 mrd.kr.  

•  Gjennomsnittlig rentebærende gjeld 

gjennom året var 6,95 mrd. kr (7,2 mrd 

kr). 

•  Fordeling gjeld 88% NOK og 12% EUR. 

•  Gjennomsnittlig rente på 4,3 %, fordelt 

med  NOK 4,3% (4,4%) og EUR 4,7% 

(5,2%). 
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Forretningsområdene Vannkraft og 
Kraftforvaltning 

Mill kr 

•  Driftsresultatet økt med 122 mill. kr 
til 1 367 mill. kr, forklaringsfaktorer: 

• Økt produksjon (8,1 TWh) (+) 
• God fysisk energidisponering (+) 
• Høye bidrag fra sikring (+) 

• Vesentlig lavere spotpriser (-) 
• Ned 39 % til 21,8 øre/kWh 

•  Ressurstilgang omtrent normalt 

• Ressursbeholdning ved årets utgang 
høyere enn normalt 

•  Resultat etter skatt 781 mill kr (490 
mill. kr) 

Mill kr 

Utarbeidet etter GRS 



Produksjonsutvikling 2008 - 2012 
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•  Gjennomsnittlig spotpris (NO2) 21,8 øre/kWh i 2012, ned 39 % fra 2011 



Forretningsområdet Nett 

•  Inntektsramme negativt 
påvirket av lavere rentenivå 

• Investeringer utgjorde 419 mill. 
kr (348 mill. kr) 

• Forventer økt resultat i 2013 
• Ny avkastningsmodell fra 
NVE 
• Engangskompensasjoner 
for kostnader i 2011 øker 
inntektsrammen i 2013 

Mill kr 

Mill kr 

Utarbeidet etter GRS 



Forretningsområdet Marked 

•  Lavere kraftpriser reduserer 
omsetning i LOS 
  
•  Levert volum fra LOS var 9,8 
TWh, ned fra 10,4 TWh i 2011 

•  LOS fikk et driftsresultat på 55 
mill. kr (75 mill. kr)  

•  AE Varme leverte et driftsresultat 
på 15 mill. kr (12 mill. kr) og 
investerte for 62 mill. kr 

• Otera fikk et driftsresultat på -49 
mill. kr (23 mill. kr), skyldes tap på 
enkeltkontrakter 

Mill kr 

Mill kr 

Utarbeidet etter GRS 



Noen resultater 2012 

BKK            835 mill. (1 114) 
 
Eidsiva         205 mill.   (505) 
 
Skagerak     316 mill.   (664) 
 
Lyse          630 mill.    (602) 
 
Agder Energi 700 mill.  (450)  
 



For å optimalisere verdiskapingen i Agder Energi er det 
nødvendig å se resultat, utbytte og investeringer i sammenheng.  

AEs resultat avhenger  hovedsakelig av faktorene 
 
§  tilsig/produksjonsvolum 
§  kraftpris  
§  valuta (NOK/EUR)  
§  rentenivå 

Disse faktorene har AE liten mulighet til å påvirke 

Resultat, utbytte og investeringer 

Verdiskaping i Agder Energi 

Verdi av selskapet 

Risikostyring 

Kraftpris
Produksjonsvolum

Valuta
Rente

ResultatutviklingResultatutvikling

Investeringsnivå og 
risikoeksponering

Investeringsnivå og 
risikoeksponering UtbyttenivåUtbyttenivå



Samfunns- og verdiregnskap 2012 
Samfunnsregnskapet viser årets verdiskapning i 
konsernet og hvordan denne er fordelt på 
interessentgruppene:  
 
- Ansatte 
- Långivere 
- Det offentlige 
- Eiere  
- Selskapet selv. 

Verdiskapningen er justert for urealiserte verdiendringer 
på energi, valuta og rente. 



Samfunnsregnskap 2012 – Verdier til fordeling 

(Beløp i mill kr)	   2012	   2011	  

Driftsinntekter 
                          

8 620 	  
                          

9 732 	  

Vareforbruk/driftskostnader 
                        

-5 273 	  
                        

-6 478 	  

Brutto verdiskaping 
                          

3 347 	  
                          

3 254 	  

Kapitalslit 
                           

-465 	  
                           

-439 	  

Netto verdiskapning 
                          

2 882 	  
                          

2 815 	  

Netto finansposter ekskl. rente 
                               

63 	  
                             

106 	  

Ikke videreført virksomhet 
                             

145 	  
                                

-1 	  

Verdier til fordeling	  
                          

3 090 	  
                          

2 920 	  



Samfunnsregnskap 2012 - Fordeling 

(Beløp i mill kr)	   2012	   2011	  

Netto fordelt ansatte	  
                             

758 	  
                             

738 	  

Netto fordelt långivere	  
                             

274 	  
                             

301 	  

Netto fordelt det offentlige	  
                          

1 289 	  
                          

1 593 	  

Netto fordelt til eiere	  
                             

620 	  
                             

650 	  

Netto fordelt selskapet	  
                             

149 	  
                           

-362 	  

Sum fordelt	  
                          

3 090 	  
                          

2 920 	  



Ringvirkninger på Agder - 2012  

Grunnlag for ca 4000 arbeidsplasser på  
Agder 

Kjøp av varer og tjenester for 480 mill. kr 
på Agder  

170 mill kr i eiendomsskatt og 
konsesjonsavgifter (2011) 

354 mill kr i utbytte til kommunene (2011) 

 



Resultat 1. kvartal 2013 
Resultat etter skatt (GRS): 

•  Økte til 358 mill. kr i 1. kvartal (246 mill. kr) 

•  Nettvirksomheten står for om lag 70 % av 
økningen 

•  Vannkraft/Kraftforvaltning bidrar også 



Resultat 1. kvartal 2013 
Driftsresultat (GRS): 

•  Økte til 729 mill. kr i 1. kvartal (534 mill. kr) 

•  Driftsresultatet i AE Nett var 110 mill. kr høyere enn i 
samme periode i fjor 

•  Driftsresultatet i AE Vannkraft og AE Kraftforvaltning økte 
med 80 mill. kr. 



Resultatområdene vannkraft og 
kraftforvaltning 

Mill kr 

•  Driftsresultatet økt med 80 mill. kr 
til 609 mill. kr, forklaringsfaktorer: 

• Økt produksjon (+) 
• God fysisk energidisponering (+) 
• Økte spotpriser (+) 

• Lavere bidrag fra prissikring (-) 

• Ressursbeholdning ved utgangen av 
kvartalet var lavere enn normalt 

•  Resultat etter skatt 319 mill kr (302 
mill. kr) - skattekostnaden økte med 
60 mill. kr. 

• Investeringer utgjorde 110 mill. kr 
(77 mill. kr) 

Mill kr 

Utarbeidet etter GRS 



Resultatområde nett 

• Driftsresultatet økte med 110 mill. kr 
som følge av høyere inntektsramme: 

1.  Ny avkastningsmodell fra NVE  
2.  Kompensasjon for pensjons- 

og uværskostnader i 2011 
3.  Ekstraordinær kompensasjon 

til nettbransjen generelt for 
høye kostnader i 2011 

 
•  Pkt. 1 er en varig effekt, pkt. 2 og 3 
gjelder kun for 2013 
  
• Investeringer utgjorde 75 mill. kr 
(82 mill. kr) 

 

Mill kr 

Mill kr 

Utarbeidet etter GRS 



Resultatområde marked 

•  LOS fikk et driftsresultat på 20 
mill. kr (21 mill. kr)  

•  AE Varme leverte et driftsresultat 
på 10 mill. kr (9 mill. kr) og 
investerte for 16 mill. kr 

•  1. kvartal er normalt et svakt 
kvartal for Otera, og selskapet fikk 
et driftsresultat på -9 mill. kr (-10 
mill. kr). 

Mill kr 

Mill kr 

Utarbeidet etter GRS 


