Andøy Energi AS
ÅRSBERETNING
2012

INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET
Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med
kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I 1964 ble de tre
eierkommunene slått sammen og selskapet ble et rent kommunalt elverk; Andøy
Kommunale Kraftverk.
22. juni 1994 ble selskapet omdannet til aksjeselskap og fikk navnet Andøy Energi AS
med Andøy kommune som eneeier.
Andøy Energi AS driver produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft samt
bredbåndsvirksomhet. Selskapet har sitt forretningskontor i Risøyhamn, og
konsesjonsområdet er Andøy kommune.

EIERFORHOLD
Andøy Energi AS eies 100 % av Andøy kommune (3000 aksjer a kr 5.000,-)
Aksjekapitalen er på til sammen kr.15.000.000,-.

GENERALFORSAMLING
Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen.

STYRET
Styret var sammensatt slik pr. 31.12.2012:
Medlemmer
Kjell Toften (styreleder)
Tone Enoksen (nestleder)
Kjell Bøen
Jonni Helge Solsvik
Marith Bendiksen
Rolf-Arne Barosen (ansatte representant)

Varamedlemmer
1. vara.: Kjell-Einar Johansen
2. vara.: Grethe Stave
3. vara.: Morten Skoglund Ellingsen

Eirik Haugen (personlig vara)
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LEDELSE
Kjell-Are Johansen Adm. direktør
Terje H. Andreassen Teknisksjef
Jørn Lauritzen
Økonomisjef

GENERELT
Nettariffene ga en merinntekt for 2012 på kroner 5 308 000,-.
For kraftomsetningen har Andøy Energi AS opprettholdt en stor markedsandel i Andøy
kommune.
Prisen på spotmarkedet i vårt prisområde har i 2012 hatt en gjennomsnittspris på 23,36 øre/
kWh.

RESULTATOMRÅDER
I henhold til krav fra NVE, jfr energilovens forskrift § 4-4, skal konsesjonærene i sine
årsberetninger gi separat regnskapsinformasjon om resultatenhetene innen
monopolaktiviteten.
Regnskapstall for monopolaktiviteten vises i note 1 i årsregnskap 2012. Avkastning på
nettvirksomheten i 2012 ble 11,94 %.
EIERFORHOLD I ANDRE SELSKAPER
Andøy Energi AS er pr 31.12.12 aksjonær i Niingen Kraftlag AS, Andøy Natursenter AS,
Andenes Elektriske AS og Vesterålen Marinfisk AS. Norsec AS ble solgt juni 2012.
Bedriften har styrerepresentasjon i Andenes Elektriske AS, Niingen Kraftlag AS og
Vesterålen Marinfisk AS
Andøy Energi AS mottok i 2012 et utbytte fra Niingen Kraftlag AS på kr 750 303.-,
Andenes Elektriske AS på kr 150 000.- og Norsec AS kr 12500.-.

STYRET OG ADMINISTRASJON
Styret har i 2012 avholdt 5 styremøter og behandlet i alt 28 saker.

FORTSATT DRIFT
Ut fra selskapets virksomhet og resultat i årsregnskapet, har styret lagt til grunn fortsatt
drift.
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FORURENSING OG MILJØ
Etter styrets oppfatning driver ikke bedriften virksomhet som forurenser det ytre miljø.
Bedriften benytter miljøriktige stoffer og håndterer spesialavfall etter gjeldende forskrifter.

PERSONELL
Ved årets utgang hadde Andøy Energi AS 21 faste ansatte. Totalt utgjorde dette 20,5
årsverk.
Organisasjonen er endringsvillig og forretningsorientert og har lagt ned en stor innsats i
løpet av 2012.
Sykefraværet har vært totalt på 2,92 % i 2012, av dette har det vært korttids sykefravær på
1 % og langtids sykefravær (mer enn 16 dager) på 1,92 %.
Bedriften har hatt 2 arbeidsrelatert sykefravær i året som gikk.

LIKESTILLING
Av de 21 faste ansatte er det 16 menn og 5 kvinner. Det er 3 lederstillinger i bedriften, alle
er menn. Selskapets styre består av 6 medlemmer hvorav to er kvinner. Styrets leder er
mann og styrets nestleder er kvinne.
Det legges vekt på å fremme likestilling i bedriften ved at alle i bedriften gis lik rett og
mulighet for å utfolde sine evner uavhengig av kjønn.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Bedriften arbeider kontinuerlig med internkontroll - HMS og kvalitetssikring.
Målsettingen er at vi skal forebygge ulykker, miljø- og helseskader for å skape trivsel på
arbeidsplassen.
Arbeidsmiljøet internt i bedriften er godt, og det kvalitetssikres gjennom gode rutiner og et
godt internkontrollsystem.
Andøy Energi AS er IA-bedrift.

DRIFT
I løpet av 2012 ble det utført normalt vedlikehold. Det var ingen driftsforstyrrelse av stor
betydning i løpet av året.
Ved utgangen av 2012, ble den nye linjen fra Risøyhamn til Dverberg Trafo strømsatt.

Beregnede avbruddskostnader var på kr. 1 889 000,-.
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NYANLEGG - INVESTERINGER
Investeringene i 2012 var på til sammen brutto kr 34 412 240 og er finansiert med egne
midler (likviditetsbeholdning/byggelån) på 30 333 240 og 4 079 000 i anleggsbidrag.
ENERGIFLYT
Total kraftflyt i nettet i 2012 var på 106,6 GWh mot 102,4 GWh i 2011, 109,3 GWh i 2010
og 104,9 GWh i 2009. I dette tallet ligger totalt kraftsalg (fastkraft og elektrokjeler),
formidling av kraft til nettkunder og nettap.

PRODUKSJON
Lovik Kraftstasjon har produsert 6,468 GWh. Magasinfyllingen ved årets slutt var på
12 %.
Kvalnes vindkraftverk produserte 0,827 GWh, noe som tilsvarer ca 83 % av forventet
årsproduksjon. Årsaken til den reduserte produksjonen ligger i driftsproblemer.

DET LOKALE ELTILSYN
Det er i løpet av året gjennomført 94 tilsyn og systemverifikasjoner i virksomheter i
henhold til instruks fra DSB av elektriske anlegg.

ÅRETS RESULTAT / DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
Årsresultatet for år 2012 viser et overskudd på kr 5 750 053,Andøy Energi AS sitt overskudd foreslås disponert slik:
Utbytte
kr
Overført annen egenkapital kr

3 000 000,2 750 053,-

Sum disponert

5 750 053,-

kr.

Styret er av den oppfatning at årsregnskapet m/noter gir et rettvisende bilde over
utviklingen og resultatet av virksomhet og dens stilling.

UTSIKTER FOR 2013
2013 vil bli et travelt år hvor det blir iverksatt og videreført flere store oppgaver som delvis
er igangsatt i 2012. Dette gjelder videreføring av kabling på 22 nivå fra Breivik og frem til
Ramså, rehabiliteringer og forsterkninger av nettet, med vekt på bakkebetjening av
nettstasjoner, og TVK(AMS) i målersystemet.
Styret ser det som viktig å opprettholde fokuset på strategiske prosesser i selskapet med
tanke på de utfordringer som selskapet står foran.
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Styret anser ikke at det foreligger noen særskilt finansiell, kreditt eller likviditetsrisiko for
selskapet.

TAKK FRA STYRET
Til slutt vil styret rette en takk til alle medarbeidere for godt samarbeid og stor innsats til
selskapets beste i 2012.
Risøyhamn,
31.12.2012
25.04.2013
Styret for Andøy Energi AS

Kjell Toften
styreleder

Kjell Bøen
styremedlem

Tone Enoksen
nestleder

Jonni Helge Solsvik
styremedlem

Marith Bendiksen
styremedlem

Rolf Arne Barosen
styremedlem

Kjell-Are Johansen
adm. direktør
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