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Finansielle hovedtall pr. 1. kvartal 2012
• Driftsresultat i årets tre første måneder på 695

mill. kr (476 mill. kr)
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Driftsresultat
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• Vannkraftproduksjonen økte med 49 % til 2 528

GWh (1 698 GWh) som er mer på linje på med
normalproduksjonen
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• Gjennomsnittlig spotpris redusert med 47 % til

27,4 øre/kWh (52,0 øre/kWh). Positive bidrag fra
konsernets sikringsaktiviteter på kraft, medførte
en nedgang i oppnådde priser på 23 % til 28,5
øre /kwh (37,0 øre/kwh)
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Res. etter skatt
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•

Urealiserte verdiendringer energikontrakter på
169 mill. kr (-30 mill. kr)

• Resultat etter skatt ble 396 mill. kr, en økning fra

187 mill. kr i 1. kvartal i 2011.
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• Beregnet utsatt grunnrenteskatt påvirker positivt

med 8 mill. kr (negativt 15 mill. kr)
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Resultat underliggende drift pr. 1. kvartal
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Økt driftsresultat i AEP (opp 78 mill. kr)
mer enn oppveier for lavere
resultater i bl.a. Nett og LOS
Økt driftsresultat og endring utsatt
grunnrenteskatt er vesentlige
forklaringer til forbedret resultat
etter skatt
Resultat etter skatt ble 244 mill. kr
etter GRS mot 214 mill. kr i 1.
kvartal 2011.
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Alle beløp i figurene er korrigert for urealiserte verdiendringer

Finansposter og kontantstrøm
•

Netto finanskostnader uendret på 26 mill. kr
• Positive verdiendringer på valuta- og rentekontrakter

oppveies av lavere realisert valutagevinst

•

Kontantstrøm fra drift var 213 mill. kr (813 mill. kr)
• Nedgang i kundefordringer hos LOS bidro positivt i 1.

kvartal i fjor

• Økning i betalte skatter
•

Gjennomsnittlig rentebærende gjeld på 6 800 mill. kr (7 215
mill. kr) i perioden

•

Gjennomsnittlig annualisert rente på 4,5 % (4,4 %)

•

Investert for 151 mill. kr (120 mill. kr) i varige driftsmidler
• Ca. 95 % av investeringene foretatt i resultatområdene

vannkraft, nett og i Agder Energi Varme

Resultatområdene vannkraft og
kraftforvaltning
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• Driftsresultatet opp 77 mill. kr til

1 055

• Økningen skyldes 49 % økning i
volum, samtidig har kraftprisen
også vært lavere
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Driftsresultat

• Kraftproduksjonen økt til 2,5 TWh
fra 1,7 TWh
• Ressursbeholdningen høyere enn
normalt ved utgangen av kvartalet.
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Forretningsområdet Nett
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• Inntektsrammen negativt
påvirket av lavere rentenivå
• Økt vedlikehold som følge av
mildere vinter bidrar til
resultatnedgang
• Forventes å bli utjevnet i
løpet av året
•Investeringer utgjorde 82 mill.
kr (52 mill. kr)
• Også her er den milde
vinteren en sentral
forklaringsfaktor

Resultatområde marked
Driftsresultat

• LOS fikk et
driftsresultat på 21 mill.
kr (44 mill. kr)
• At man gikk inn i 2011
med høye priser var
positivt for resultatet i
1. kv. 2011
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• Resultatnedgangen kan i
stor grad tilskrives LOS

q1 2012

• Levert volum fra LOS var
2,9 TWh i (3,0 TWh)

Fremtidsutsikter
•

Ressursbeholdningen ved utgangen av kvartalet
var høyere enn normalt som følge av den svært
gode ressurssituasjonen ved starten av året

•

Med en normal ressurstilgang fremover forventer
Agder Energi høyere vannkraftproduksjon og
inntekter fra kraftsalg i 2012 sammenlignet med
2011.

