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Endelig regnskap 2015 – styret foreslår 32 millioner kroner i utbytte 

 

Styrets forslag innebærer at de 14 eierkommunene i Helgeland Kraft får utbetalt 32 

millioner kroner i utbytte i 2016. I tillegg kommer 27 millioner i renter og avdrag på 

ansvarlig lån. 

 

Styret behandlet endelig regnskap på styremøtet 17. mars og forslaget legges fram for ordinær 

generalforsamling 21 april.   

 

Helgeland Kraft er inne i en investeringstung fase og har fortsatt et stort kapitalbehov de 

kommende år. 

 

- Derfor blir en balansert utbyttepolitikk et viktig element for å sikre kapitaltilgangen 

framover, sier administrerende direktør Ove A. Brattbakk. For å frigjøre kapital og som et 

ledd i rendyrkingen av vår kjernevirksomhet er også eierposten i fiberselskapet KystTele 

solgt. 

 

- Utsiktene for 2016 er svakere enn 2015.  Kraftprisen forventes å bli på samme nivå som 

2015, men vi forventer lavere produksjon. Nettvirksomheten har fått høyere 

inntektsramme og skal dermed gi bedre resultat fra den ordinære drift. Strømsalg antas å 

levere resultat som normalt.  Med utsikter til fortsatt lave kraftpriser og krevende 

inntjening for nett, vil lønnsomheten utfordres og fokus på forbedringer og prioritering av 

investeringer blir meget viktig framover, sier Brattbakk. 

 

Prinsippendring for regnskapsføring av pensjon 

 

I 2015 er prinsipp for regnskapsføring av pensjon endret. Som følge av dette er resultat og 

balansen for regnskapet i 2014 omarbeidet.  Nye regnskapstall for 2014 og 2015 presenteres i 

samsvar med nytt prinsipp der 2014 er svekket, mens 2015 er forbedret. 

 

- Årets engangseffekt av pensjon knyttet til prinsippendring er holdt utenfor ved 

fastsettelse av utbyttegrunnlaget, sier Brattbakk. 
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Regnskapstall for 2014 og 2015 vises her i samsvar med nytt prinsipp, der pensjonseffekten er 

presentert på egen linje. 

 
 2015 (mill. kr) 2014 (mill. kr) 
Driftsinntekter 1156 1212 
Driftskostnader 

(endring pensjon utgjør) 
917 

(- 66) 
1165 

(+78,5) 
Driftsresultat 238 47 
Driftsresultat vannkraft/strøm/nett 123/28/86 86/13/-56 
Netto finanskostnader 14 -12 
Ordinært resultat før skatt 225 59 
Skattekostnad 85 30 
Årsresultat 140 29 
Investeringer 536 575 
Egenkapital/Totalkapital 1807/4281 1699/3628 
Egenproduksjon 1367 GWh 918 GWh 
Snitt elspot (område/system) 18,2/18,7 øre/kWh 26,3/24,8 øre/kWh 

Levert energi distr.nett/reg.nett 1176/4697 GWh 1149/4783 GWh 

Sykefravær 3,4 % 2,6 % 
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