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Nøkkeltall for Lyse

30.06.13 30.06.12 31.12.12

Fra resultatregnskapet
Driftsinntekter Mill. kr. 3 680 3 053 6 053

Driftskostnader Mill. kr. 1 853 1 694 3 471

EBITDA (1) Mill. kr. 1 827 1 359 2 582

Avskrivninger og nedskrivninger driftsmidler Mill. kr. 436 463 841

Driftsresultat (EBIT) (2) Mill. kr. 1 406 962 1 870

Netto finanskostnad Mill. kr. 271 274 548

Resultat før skatt Mill. kr. 1 135 688 1 322

Resultat etter skatt *) Mill. kr. 493 332 630

*) Herav:

Urealiserte verdiendringer (etter skatt) Mill. kr. -8 47 94

Tilbakeført resultateffekt mer-/ mindreinntekt  
(etter skatt) Mill. kr. -52 -6 46

Andre IFRS effekter (etter skatt) Mill. kr. 25 4 20

Fra balansen
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Mill. kr. 15 854 16 820 17 138

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Mill. kr. 96 117 117

Kontanter og bank Mill. kr. 1 227 496 860

Øvrige eiendeler Mill. kr. 3 342 1 615 2 200

Sum eiendeler Mill. kr. 20 520 19 049 20 316

Egenkapital Mill. kr. 4 545 4 053 4 496

Rentebærende gjeld inkl finansiell leasing Mill. kr. 10 709 9 968 10 214

    Herav: Ansvarlig lån fra eiere Mill. kr. 2 550 2 650 2 600

Sysselsatt kapital (3) Mill. kr. 15 254 14 021 14 711

Kontantstrøm
Netto kontantstrømmer fra driften Mill. kr. 1 131 731 1 621

Netto rentekostnader Mill. kr. 245 260 495

Utbytte til eier Mill. kr. 373 350 358

Investeringer i varige driftsmidler 
og immaterielle eiendeler Mill. kr. 404 510 1 252

Netto investeringer i eierandeler (4) Mill. kr. 93 -126 -98

Likvide midler Mill. kr. 1 227 496 860

Ubenyttede trekkrettigheter Mill. kr. 1 800 1 000 1 000

Finansieringsstørrelser
FFO (5) Mill. kr. 841 724 1 553

EBITDA rentedekning (6) 6,4 4,9 4,7

EBIT rentedekning (7) 4,9 3,5 3,4

EBIT rentedekning - justert (8) 5,0 3,2 3,2

FFO rentedekning (9) 3,0 2,6 2,9

Rentebærende gjeldsgrad (10) % 70,2 % 71,1 % 69,4 %

Egenkapitalandel (11) % 22 % 21 % 22 %

Egenkapitalandel - hensyntatt ansvarlig lån (12) % 35 % 35 % 35 %

Nøkkeltall, regnskap
EBITDA margin (13) % 49,6 % 44,5 % 42,7 %

EBIT margin justert (14) % 37,8 % 29,4 % 28,8 %
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Nøkkeltall for Lyse

Definisjoner:
(1) EBITDA Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger + resultatandel TS/FKV + andre tap/gevinster netto
(2) EBIT Driftsresultat etter IFRS
(3) Sysselsatt kapital Egenkapital + rentebærende gjeld
(4) Investeringer i eierandeler Kjøp av aksjer eller andeler, samt egenkapitalutvidelse i andre selskaper
(5) FFO Årsresultat + avskrivninger, nedskrivninger, endring utsatt skatt og andre ikke kontantgenererende poster
(6) EBITDA rentedekning EBITDA / rentekostnader
(7) EBIT rentedekning EBIT / rentekostnader
(8) EBIT rentedekning - justert EBIT - urealiserte verdiendringer/ rentekostnader
(9) FFO rentedekning FFO / rentekostnader

(10) Rentebærende gjeldsgrad Rentebærende gjeld / (rentebærende gjeld + bokført egenkapital)
(11) Egenkapitalandel Egenkapital / sum eiendeler
(12) Egenkapitalandel - hensyntatt ansvarlig lån Samlet egenkapital + ansvarlig eierlån / totalkapital
(13) EBITDA margin EBITDA / driftsinntekter
(14) EBIT margin - justert (EBIT + resultatandel TS/FKV + andre tap/gevinster netto) / driftsinntekter
(15) Produksjon vannkraft Produksjon referert til utgående generatorklemme
(16) Bokført verdi Telekom infrastruktur Grøfter, trekkerør, fiber og aktiv utrustning i fibernettet
(17) Resultat pr. aksje Årsresultat / antall aksjer i selskapet

30.06.13 30.06.12 31.12.12

Nøkkeltall, Energi
EBITDA 1 295 1 023 1 759

Maskininstallasjon MW 1 599 1 599 1 599

Magasinkapasitet GWh 5 068 5 068 5 068

Middelproduksjon GWh 5 743 5 743 5 743

Produksjon vannkraft (15) GWh 4 235 3 543 6 437

Strømleveranse sluttbruker GWh 1 635 1 497 2 881

Levert volum Naturgass GWh 376 378 599

Levert volum Fjernvarme GWh 84 62 110

Områdepris NO2 øre/kWh 30,37 23,75 21,83

Bokført verdi av vannkraft pr. KWh 1,22 1,23 1,23

Nøkkeltall, LNG
EBITDA 3 -51 -84

Produksjonskapasitet Tonn 300 000 300 000 300 000

Levert volum Tonn 122 859 64 315 137 429

Levert volum GWh 1 852 976 2 085

Bokført verdi LNG anlegg og mottaksterminaler Mill. kr. 2 159 1 944 2 099

Nøkkeltall, Overføring
EBITDA 176 159 424

Antall nettkunder 133 848  131 850 132 590

Levert energi GWh 3 288  2 943 5 632

KILE-kostnad Mill. kr. 5,40 3,25 8,70

Nøkkeltall, Telekom
EBITDA 246 246 532

EBITDA margin 29 % 26 % 27 %

Sysselsatt kapital 3 110 3 174 2 889

Antall kilometer fibernett Km 17 739 13 755 17 255

Antall aktive fiberkunder i Altibox partnerskapet 295 835 260 171 281 923

Antall solgte fiberkontrakter 319 820 282 914 3 000 009

Bokført verdi Telekom infrastruktur (16) Mill. kr. 1 145* 2 630 2 694

Eiere
Ansvarlig lån fra eiere Mill. kr. 2 550 2 650 2 600

Renter og avdrag ansvarlig lån Mill. kr. 99 108 210

Utbytte / eieruttak Mill. kr. 373 350 358

Resultat per aksje (17) kr. 489 329 624

* Reduksjon iht tidligere perioder skyldes i det vesentligste avgang datterselskaper. For mer informasjon se note 6.
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Halvårsberetning 2013

Lyse er et norsk industrikonsern som bygger og driver større 
energianlegg samt samfunnskritisk infrastruktur innen 
energi og fiber. God tilgjengelighet og høy leverings-
sikkerhet prioriteres.

Økonomiske resultater første halvår 

Lysekonsernet hadde første halvår et resultat før skatt  
på 1 135 millioner kroner, mot 688 millioner kroner for 
tilsvarende periode i fjor. Etter skatter utgjorde halvårs-
resultatet 493 millioner kroner, noe som er 161 millioner 
kroner bedre enn første halvår 2012.

Driftsresultatet for første halvår ble på 1 406 millioner 
kroner.

I denne rapporten legges hovedvekten på å kommentere 
resultatet fra den underliggende driften frem til og med 
driftsresultatet. Urealiserte verdiendringer på energi-
kontrakter og vesentlige engangsposter i konsern-
regnskapet vises i tabellen nedenfor.

Millioner kroner
1. halvår 

2013
1. halvår 

2012 2012

Driftsresultat  
konsern 1 406 962 1 871

Urealiserte verdiendringer  
på kraftkontrakter 12 -64 -130

Vesentlige  
engangsposter -67 72 27

Driftsresultat fra under-
liggende drift 1 352 970 1 767

Konsernet hadde første halvår en omsetning på 3 680 
millioner kroner fra underliggende drift, mot 3 053 millioner 
kroner samme periode i fjor. Driftsinntektene fra vannkraft-
produksjonen økte vesentlig som følge av høy kraft-
produksjon første halvår i kombinasjon med tilfreds-
stillende markedspriser. LNG-virksomheten følger plan-
lagt opptrappingsplan, og omsetningen øker etter hvert 
som nye kunder fases inn. Virksomheten hadde første 
halvår en omsetning på 598 millioner kroner og et drifts-
resultat før avskrivinger (EBITDA) på 3 millioner kroner. 

Lyse og Energiselskapet Buskerud sine fiberselskaper  
i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark 
ble i januar samlet i en felles virksomhet. Denne virksom-
heten har nå 86 300 kunder, omsatte for 369 millioner 
kroner første halvår og drives som felleskontrollert virk-
somhet. I halvårsregnskapet inngår Lyses resultatandel 
fra denne virksomheten på linjen «resultatandel fra 
felleskontrollert virksomhet». Lyses fiberselskaper på 
Østlandet ble i fjorårets konsernregnskap konsolidert.  

Av den grunn er årets halvårsregnskap for telekom ikke 
direkte sammenlignbart med fjoråret. 

Vesentlige engangsposter i perioden inkluderer nedskriving 
av verdien på vannkraftanleggene i Jørpelandsvassdraget 
med 86 millioner kroner. Årsaken er forventninger om 
vesentlig lavere kraftpriser frem i tid enn det som lå til 
grunn for investeringsbeslutningen. Videre inngår også 
salg av driftsmidler som har gitt en gevinst i størrelses-
orden 95 millioner kroner. 

Driftsaktivitetene siste 12 måneder har gitt en avkastning 
på 14,7 % målt ved driftsresultat fra underliggende drift  
i forhold til gjennomsnittlig sysselsatt kapital.

Forretningsområdet energi 

Driftsresultatet fra underliggende drift ble 1187 millioner 
kroner. Tilsvarende var resultatet for samme periode  
i fjor 928 millioner kroner. 

Vinteren og deler av våren var relativt kald, noe som 
medførte at områdeprisen i Lyses produksjonsområde  
har vært 30 øre/kWh i første halvår. Dette er 27 %  
høyere pris enn i samme periode i 2012.

Lyse hadde god magasinfylling ved inngangen til året  
og med et relativt sett godt prisnivå, har Lyse hatt en høy 
vannkraftproduksjon på 4,2 TWh i første halvår. Drifts-
resultatet fra vannkraftproduksjonen etter grunnrente-
skatt ble 848 millioner kroner første halvår, en økning  
på 126 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. 

Gass- og varmeproduktene leverte et driftsresultat  
på 59 millioner kroner første halvår. Dette er noe bedre 
enn tilsvarende periode året før. Oppnådde priser for 
gassproduktene er på linje med 2012, mens innenfor 
fjernvarme, som er indeksert mot kraftprisen, har en 
oppnådd bedre priser. Det ble levert 460 GWh med gass 
og fjernvarme første halvår, en økning på 20 GWh  
fra tilsvarende periode i fjor.

LNG 

LNG-virksomheten har gått fra en prosjektfase til en 
kommersiell driftssituasjon, og i den forbindelse ble ny 
leder ansatt i januar. Virksomhetsområdet hadde første 
halvår driftsinntekter på 598 millioner kroner, noe som 
representerer nær fordobling sammenlignet med første 
halvår 2012. Det ble levert 122.800 tonn LNG til kunder 
første halvår, noe som tilsvarer en energimengde på 1,8 
TWh. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse ved LNG- 
anlegget har vært på 72 % første halvår, og deler  
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av produksjonsvolumene er blitt levert til det europeiske 
markedet. Økt kapasitetsutnyttelse ved LNG-anlegget,  
i kombinasjon med at skipet Coral Energy nå er tatt i bruk, 
har gitt organisasjonen verdifulle erfaringer frem mot full 
kapasitetsutnyttelse i verdikjeden kommende år.

Arbeidet med å ferdigstille mottaksterminalen i Lysekil 
som skal betjene det svenske markedet pågår, og oppstart 
av LNG-leveranser planlegges å starte våren 2014.

Virksomheten ga i første halvår et driftsresultat før av-
skrivinger (EBITDA) på 3 millioner kroner og et negativt 
driftsresultat på -43 millioner kroner. Dette er en 
forbedring av EBITDA på 54 millioner kroner sammenlignet 
med første halvår i fjor. 

Elnett og annen infrastruktur 

Driftsresultat fra elnettvirksomheten er på 98 millioner 
kroner mot 83 millioner kroner året før. I nettvirksom-
heten er det i perioden investert 146 millioner kroner, 
hvorav 84 millioner kroner i distribusjonsnett og til-
knytning av nye kunder som følge av stor byggeaktivitet  
i regionen. Selskapets nettdrift er, av Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE), målt til å være blant de mest 
effektive sammenlignet med et gjennomsnitt av sammen-
lignbare selskaper i bransjen. Avbruddskostnadene (KILE-
kostnader) første halvår ble på 5,4 millioner kroner, noe 
som kan tilskrives høy grad av driftsstabilitet i perioden 
(3,3 millioner pr. 1. halvår i 2012). NVE har endret beregnings-
metoden for renten som legges til grunn for avkastningen 
på nettkapitalen slik at norsk statsrente er erstattet  
med en 5-årig markedsrente som i større grad reflekterer 
gjennomsnittlige lånekostnader for nettvirksomhet. 
Dette sammen med at bransjen fikk et etteroppgjør  
for økte kostnader i 2011 medfører at avkastningen  
på nettkapitalen øker i 2013. 

Nettvirksomheten, inkludert periodens mindreinntekt, 
oppnådde en totalavkastning på 12,1% første halvår,  
mot 7,5 % samme periode i fjor.

Forretningsområdet Telekom 

Lyses forretningsområde Telekom består av den heleide 
digital-TV og internett leverandøren Altibox AS, det heleide 
fiberselskapet Lyse Fiber AS, teknologiselskapet Lyse IT AS, 
alarm-og sikkerhetsleverandøren Noralarm AS og Lyses 
telekomvirksomhet på Østlandet som er samlet i selskapet 
Viken Fiber AS. Lyse har en eierandel på 71 % i dette 
selskapet.

I november 2012 ble Lyse og Energiselskapet Buskerud 
enige om å samle selskapenes fiberselskaper i Oslo, 

Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark til  
en felles virksomhet, dimensjonert for vekst i Oslofjord-
området. Transaksjonen ble gjennomført i januar 2013,  
og selskapet hadde 82 000 kunder ved oppstarten. Viken 
Fiber AS er etablert som felleskontrollert virksomhet hvor 
Lyse eier 71 prosent, og Energiselskapet Buskerud 29 prosent. 
Selskapet er i sterk vekst og etablering av infrastruktur og 
oppkobling av nye kunder medfører et økt finansierings-
behov. Dette forventes dekket ved eksterne låneopptak  
i markedet.

Driftsresultat fra underliggende drift ble på 121 millioner 
kroner første halvår. Inkludert eierandelen i Viken Fiber AS 
ble omsetningen på første halvår på 970 millioner kroner, 
mot 858 millioner kroner samme periode i fjor. Tilsvarende 
ble driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) for telekom-
virksomheten inkludert Viken Fiber AS 323 millioner kroner 
og driftsresultatet 138 millioner kroner. Samme periode  
i fjor var resultat før avskrivinger (EBITDA) på 246 millioner 
kroner og driftsresultatet på 68 millioner kroner. Antall 
kunder i Altibox per 30. juni 2013 var 295 835 sammenlignet 
med 260 171 per 30. juni 2012.

Det er stor etterspørsel etter virksomhetens produkter 
tross skjerpet konkurranse, og salgsresultatene hittil i år 
har vært gode. Det er høy fokus på effektiv drift og styret 
iverksatte i 2012 en rekke tiltak for bedring av lønnsomhet 
og reduksjon av kostnader gjennom et omfattende for-
bedringsprogram. Enkelte større tiltak er fortsatt under 
implementering.

Finansposter og skatter 

Netto finanskostnader før nedskrivinger av finansielle 
eiendeler utgjorde i første halvår 249 millioner kroner,  
en reduksjon på 25 millioner kroner sammenlignet med 
tilsvarende periode i fjor. Markedsrenten har i vesentlige 
deler av første halvår vært noe lavere enn for tilsvarende 
periode i fjor. Av konsernets netto rentebærende gjeld, 
eksklusiv finansiell leasing, på 9 050 millioner kroner  
er 5 250 millioner kroner rentesikret ved fastrentelån  
og rentebytteavtaler med en gjenværende løpetid på  
fra 1 til 10 år. Dette, sammen med iboende rentesikring  
i nettvirksomheten og grunnrenteskatten, medfører  
at årsresultatene de neste årene er lite følsomme  
for endringer i markedsrenten. 

Løpetiden på konsernets låneportefølje er økt første 
halvår som følge av at lån med forfall i 2015 og 2016  
på til sammen 950 millioner kroner, er refinansiert  
med løpetider fra 7 til 10 år. Ved utgangen av første 
halvår utgjorde sertifikatlån med løpetid på ett år eller 
mindre 1 335 millioner kroner, av en ekstern låneporte-
følje på samlet 7 757 millioner kroner. Ansvarlige lån 
beløper seg til 2 550 millioner kroner. 
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Skattekostnadene utgjorde 642 millioner kroner i første 
halvår. Tilsvarende tall for fjoråret var 356 millioner kroner. 

Resultat pr aksje første halvår ble kr 489 mot kr 329  
i samme periode i fjor. Konsernregnskapet er utarbeidet 
under forutsetning om videre drift.

Kontantstrøm og kapitalforhold 

Driftsaktivitetene ga en kontantstrøm på 1 131 millioner 
kroner, mot 731 millioner kroner i samme periode i fjor. 

Lysekonsernet investerte netto 498 millioner kroner i varige 
driftsmidler og deleid virksomhet første halvår 2013, en 
økning på 114 millioner kroner fra samme periode året før.

Investeringer knyttet til konsernets Telekom-virksomhet 
beløper seg til 234 millioner kroner. Innen vannkraftvirk-
somheten er det gjennomført rehabiliteringer og vedlike-
holdsinvesteringer for 46 millioner kroner. Infrastruktur-
investeringene innen fjernvarme og kjøling beløper seg  
til 43 millioner kroner og tilsvarende beløp for gass-
distribusjoner er på 8 millioner kroner for første halvår. 

Innen LNG-virksomheten er investeringene 165 millioner 
kroner, primært knyttet til ny mottaksterminal i Lysekil.  
I tillegg ble LNG-skipet Coral Energy satt i drift i januar. 
Selskapet har inngått en lang leieavtale om bruk av skipet, 
og denne avtalen er i halvårsregnskapet behandlet som 
finansiell leasing. Skipet er balanseført og nåverdien av 
fremtidige betalingsforpliktelser behandles som langsiktig 
rentebærende gjeld. 

Innen nettvirksomheten ble det investert 146 millioner 
kroner, hvor en vesentlig andel av investeringene er 
forårsaket av et fortsatt høyt antall nytilknytninger.

Rentebærende gjeld inkludert finansiell leasing beløper 
seg til 10 709 millioner kroner ved utgangen av juni.  
Ved inngangen til 2013 var rentebærende gjeld på 10 214 
millioner kroner. Konsernets likviditetsbeholdning har  
i samme periode økt med 367 millioner kroner. Rente-
bærende gjeldsgrad var ved halvåret på 70,2 %, mot 69,4 % 
ved utgangen av fjoråret. I løpet av første halvår har Lyse-
konsernet etablert to nye trekkfasiliteter på 500 og 1000 
millioner kroner med løpetid på henholdsvis 3 og 5 år.  
De nye trekkfasilitetene erstattet en trekkfasilitet på 700 
millioner kroner. Likviditetsreserver i form av frie bank-
innskudd og kommiterte trekkrettigheter som kan aktiveres 
i løpet av få dager var på 3 027 millioner kroner ved utløpet 
av første halvår.  

Ved utgangen av første halvår hadde Lysekonsernet en 
bokført egenkapital på 4 545 millioner kroner, noe som 

tilsvarer en egenkapitalandel 22 %. Inklusive ansvarlige 
lån er egenkapitalandelen 35 %. 

Helse, miljø og sikkerhet 

Sykefraværet første halvår var 3,4 % mot 3,8 % første 
halvår 2012. Det har vært 2 skader som førte til sykefravær 
i til sammen 9 dager. Det er registrert 1 tilfelle av miljø-
utslipp – knyttet til oljelekkasje fra en 50 kV høyspent-
kabel som ble skadet i forbindelse med graving. 

Utsiktene framover 

Styret vil videreutvikle strategien med basis i at selskapet 
er infrastrukturbasert, og tilby produkter og tjenester innen-
for energi og fiberbredbånd. Styret har sett det som viktig 
å løfte selskapet ut av den tradisjonelle rollen som ute-
lukkende produsent og distributør av strøm, og har derfor 
definert fiber som kjernevirksomhet. Styrets spissing av 
strategien med konsentrasjon om de fem hovedområdene 
fornybar kraft; fjernvarme og biogass; elnett, fiber og 
teknologi forutsettes å styrke forretningsområdene. 

Stor vannkraftproduksjon i 1.halvår med bakgrunn i det 
som vurderes som tilfredsstillende priser og tilsig noe 
under normalt, har medført at Lyse ved halvårsskiftet  
har en lavere magasinfylling enn normalt. Produksjons-
volumet innenfor vannkraft forventes derfor å bli lavere  
i 2. halvår enn så langt i år. 

Lyse har besluttet å bygge et nytt kraftverk til erstatning 
for det nåværende i Lysebotn og derved øke produksjonen 
med ca. 15 %. De første arbeidene med det nye kraftverket 
vil starte på ettersommeren.

Lyse ser, i likhet med bransjen for øvrig, for seg en sterk 
nordisk kraftbalanse i årene framover. For at kraftover-
skuddet skal nyttiggjøres på en fornuftig måte er det 
viktig at mer utvekslingskapasitet mot utlandet blir 
realisert raskt, at kraftintensiv industri i det minste 
opprettholder sitt forbruk i tillegg til økt elektrifisering 
av sokkelen. Mer utvekslingskapasitet mot utlandet vil 
også medføre at reguleringsevnen i norsk vannkraft 
utnyttes bedre. 

Kommunene i regionen har i den såkalte ”Varme og energi-
planen” prioritert fjernvarme basert på overskuddsvarmen 
fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus. For å starte en 
videre utbygging er vi avhengige av at kommunene vedtar 
rammebetingelser slik at investeringer i fjernvarmenettet 
blir økonomisk forsvarlig. 
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For LNG-virksomheten vurderes markedsutsiktene å være 
positive, både mot industrimarkedet og mot maritim sektor. 
Det er inngått avtaler som salg av hele produksjons-
kapasiteten for anlegget i Risavika med virkning fra og 
med 2014. Sentralnettet ble skilt ut i et eget selskap, Lyse 
Sentralnett AS, ved årsskiftet. Det pågår forhandlinger 
med Statnett om salg av 50 % av aksjene i dette selskapet. 
Disse forhandlingene har tatt noe lengre tid enn forutsatt, 
men det forventes en avklaring i løpet av høsten.

Bredbånd er en del av samfunnets grunnleggende infra-
struktur og er en forutsetning for vellykket digitalisering 
av samfunnet. Dagens krav til bredbånd er vesentlig høyere 
enn for få år siden. Etter at Telenor har bebudet at deres 

kobbernett ikke vil kunne oppgraderes til de kapasiteter 
som kreves i et moderne samfunn, og derved må avvikles 
i løpet av få år, har samfunnets fokus på bredbånds-
utbygging økt. Forretningsområdets finansielle utvikling  
i den senere tid, viser at virksomheten også er kommersielt 
interessant for et infrastruktur-selskap som Lyse. 

Lyse har det siste året arbeidet med å utvikle løsninger 
for Smarte Hjem; et konsept hvor automatiserings-, 
sikkerhets- og velferdsprodukter smelter sammen. 
Hensikten er å tilby en plattform for energisparing,  
økt trygghet og komfort i det enkelte hjem under merke-
varen Smartly. Produktene vil lanseres i markedet  
mot slutten av 2013. 

Stavanger 26. august 2013

Styret i Lyse Energi AS

Ivar Rusdal Reinert Kverneland Cecilie Bjelland Steinar Madsen
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Hilda Bådsvik Høie Solveig Ege Tengesdal Gro R. Vetnes Arne M. Sele
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Eimund Nygaard
Adm. direktør/konsernsjef
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Vi erklærer etter beste overbevisning at regnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2013 er utarbeidet i samsvar med 
IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven, og at opplysningene i regnskapet 
gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også at styrets 
melding gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet, sammen med en beskrivelse 
av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor. 

Erklæring fra styret og daglig leder

Stavanger 26. august 2013

Styret i Lyse Energi AS

Ivar Rusdal Reinert Kverneland Cecilie Bjelland Steinar Madsen
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Hilda Bådsvik Høie Solveig Ege Tengesdal Gro R. Vetnes Arne M. Sele
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Eimund Nygaard
Adm. direktør/konsernsjef
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Resultatregnskap

30.06.13 30.06.12 31.12.12

Salgsinntekter 3 679 934 3 052 862 6 053 394

Energikjøp og varekostnad 1 145 862 915 075 1 845 065

Lønnskostnad og andre personalkostnader (1) 303 141 355 737 763 972

Avskrivninger og nedskrivninger 436 267 462 777 841 113

Andre tap / gevinster (-) netto (2,6) -30 122 -64 267 -122 420

Resultatandel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet (6) 14 332 -1 331 -7 064

Konsesjonsavgifter og eiendomsskatt 84 039 79 292 166 416

Andre driftskostnader 320 170 343 572 695 848

Driftsresultat 1 406 244 962 007 1 870 464

Finansinntekter 63 482 30 910 67 508

Finanskostnader (1) 312 824 304 980 595 692

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 21 502 38 19 885

Resultat før skattekostnad 1 135 400 687 899 1 322 395

Overskuddsskatt 340 104 199 951 401 689

Grunnrenteskatt 301 862 155 688 290 626

Skattekostnad 641 966 355 639 692 315

Periodens resultat 493 434 332 260 630 080

Tilordnet:

Aksjonærer 523 234 341 263 648 105

Ikke-kontrollerende eierinteresser -29 800 -9 003 -18 025

(Alle beløp i hele tusen kroner)
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Balanse

30.06.13 30.06.12 31.12.12

EIENDELER

Anleggsmidler

Fallrettigheter 105 113 105 113 105 113

Andre immaterielle eiendeler 59 178 248 651 265 926

Utsatt skattefordel grunnrente 258 998 315 718 259 425

Varige driftsmidler (8) 15 431 162 16 150 465 16 507 826

Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet (6) 990 737 178 273 163 488

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg (7) 96 357 116 850 117 410

Derivater (7) 33 846 78 036 87 325

Andre fordringer (6,7) 1 167 679 286 279 298 838

Sum anleggsmidler 18 143 070 17 479 386 17 805 351

Omløpsmidler

Varer 43 461 56 884 54 489

Kundefordringer og andre fordringer (7) 886 446 717 714 1 295 299

Derivater (7) 219 350 298 307 300 818

Bankinnskudd, kontanter o.l. (7) 1 227 415 496 223 860 306

Sum omløpsmidler 2 376 672 1 569 128 2 510 912

SUM EIENDELER 20 519 742 19 048 514 20 316 263

18 376 382

(Alle beløp i hele tusen kroner)
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30.06.13 30.06.12 31.12.12

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Selskapskapital 1 008 983 1 008 983 1 008 983
Overkursfond 266 608 266 608 266 608
Opptjent egenkapital (1) 3 144 562 2 705 638 3 000 974
Annen egenkapital ikke resultatført (1) 108 555 16 913 173 888
Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer 4 528 708 3 998 142 4 450 453

Ikke-kontrollerende eierinteresser 16 077 54 899 45 877

Sum egenkapital 4 544 785 4 053 041 4 496 330

Gjeld   

Lån (3,7) 8 417 655 7 659 272 8 487 124
Utsatt skatt (1) 872 206 820 940 1 031 485
Utsatt skatt grunnrente (1) 930 084 874 722 886 167
Pensjonsforpliktelser (1) 374 964 671 913 383 120
Derivater (7) 417 972 429 412 425 027
Avsetninger 75 576 85 752 75 576
Annen langsiktig gjeld (7,8) 1 262 408 862 853 890 700

Sum langsiktig gjeld 12 350 865 11 404 864 12 179 198

Lån (3,7) 1 889 796 2 308 780 1 727 167
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (7) 940 899 886 910 1 341 137
Betalbar skatt 693 635 333 233 484 267
Derivater (7) 87 323 49 249 75 725
Avsetninger 12 439 12 439 12 439

Sum kortsiktig gjeld 3 624 092 3 590 609 3 640 735

Sum gjeld 15 974 957 14 995 473 15 819 932

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 20 519 742 19 048 514 20 316 263

Balanse fortsetter (Alle beløp i hele tusen kroner)
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30.06.13 30.06.12 31.12.12

Periodens resultat 493 434 332 260 630 080

Utvidet resultat:

Andre innregnede inntekter og kostnader  
som vil reklassifiseres til resultatet:

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 0 709 0

Kontantstrømsikring valutaterminkontrakter -101 717 -23 201 -56 863

Kontantstrømsikring rentebytteavtaler 19 950 -8 983 -25 375

Valutaomregningsdifferanser 15 354 -1 688 -3 389

Sum andre innregnede inntekter og kostnader  
som vil reklassifiseres til resultatet: -66 413 -33 163 -85 627

Andre innregnede inntekter og kostnader  
som ikke vil reklassifiseres til resultatet:

Pensjon 0 0 209 439

Sum andre innregnede inntekter og kostnader  
som ikke vil reklassifiseres til resultatet: 0 0 209 439

Sum utvidet resultat etter skatt -66 413 -33 163 123 812

Periodens totalresultat 427 021 299 097 753 892

Tilordnet:

Aksjonærer 456 821 308 100 771 917

Ikke-kontrollerende eierinteresser -29 800 -9 003 -18 025

Periodens totalresultat 427 021 299 097 753 892

Utvidet konsolidert resultatregnskap (Alle beløp i hele tusen kroner)
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Kontantstrømoppstilling

30.06.13 30.06.12 31.12.12

Netto kontantstrømmer fra driften 1 131 055 731 207 1 621 038

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter  
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -517 409 -511 250 -1 272 385

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler  112 934 993 20 234

Utbetaling kjøp av datterselskap -167 0 0

Utbetaling utkjøp minoriteter 0 -12 600 -15 320

Utbetalinger ved kjøp av aksjer i tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet -6 010 -21 421 -32 431

Innbetaling ved salg av andeler i tilknyttede selskap  
og felleskontrollert virksomhet 0 0 10 110

Utbetalinger ved lån til tilknyttede selskaper  
og felleskontrollert virksomhet -31 551 -43 -5 000

Utbetaling kjøp av andeler investering tilgjengelig for salg 0 0 -20 924

Innbetaling ved salg av andeler i investering tilgjengelig for salg 0 160 500 161 945

Utbetaling (-)/ innbetaling netto andre investeringer -2 754 0 -645

Kontanteffekt utgang datterselskap -52 989 0 0

Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter  -497 946 -383 821 -1 154 416

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter  
Innbetaling av egenkapital 0 0 11 000

Opptak av lån 2 150 000 1 380 000 2 678 000

Nedbetaling rentebærende gjeld -2 043 000 -1 548 700 -2 605 352

Utbytte betalt til selskapets aksjonærer  -373 000 -350 000 -357 500

Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter  -266 000 -518 700 -273 852

 

Endring i kontanter og kontantekvivalenter  367 109 -171 314 192 769

 

Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar  860 306 667 537 667 537

Likviditetsbeholdning ved periodens slutt 1 227 415 496 223 860 306

(Alle beløp i hele tusen kroner)
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Endringer i konsernets egenkapital (Alle beløp i hele tusen kroner)

Aksje- 
kapital og 

overkurs

Annen  
egenkapital 

ikke 
resultatført

Opptjent 
egenkapital

Egenkapital 
tilordnet 

selskapets 
aksjonærer

Ikke-  
kontrol-

lerende eier- 
interesser

Sum 
egenkapital

Egenkapital 31. desember 2011 1 275 591 50 076 2 974 008 4 299 675 64 653 4 364 328

Endring pensjonsforpliktelse IAS 19 R 0 0 -264 925 -264 925 0 -264 925

Egenkapital 1. januar 2012 - omarbeidet 1 275 591 50 076 2 709 082 4 034 749 64 653 4 099 402

Periodens resultat 0 0 341 263 341 263 -9 003 332 260

Utvidet resultat i perioden 0 -33 163 0 -33 163 0 -33 163

Årets totalresultat etter skatt 0 -33 163 341 263 308 100 -9 003 299 097

Utbytte 0 0 -350 000 -350 000 0 -350 000

Minoritetsinteresser fra 
virsomhetssammenslutninger 0 0 12 639 12 639 -12 639 0

Andre endringer ført direkte mot egenkapital 0 0 -7 347 -7 347 11 888 4 541

Egenkapital 30. juni 2012 1 275 591 16 913 2 705 638 3 998 142 54 899 4 053 041

Egenkapital 31. desember 2012 1 275 591 173 888 3 000 974 4 450 453 45 877 4 496 330

Periodens resultat 0 0 523 234 523 234 -29 800 493 434

Utvidet resultat i perioden 0 -65 333 -1 080 -66 413 0 -66 413

Årets totalresultat etter skatt 0 -65 333 522 154 456 821 -29 800 427 021

Utbytte 0 0 -373 000 -373 000 0 -373 000

Andre endringer ført direkte mot egenkapital 0 0 -5 566 -5 566 0 -5 566

Egenkapital 30. juni 2013 1 275 591 108 555 3 144 562 4 528 708 16 077 4 544 785
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Note 1 - Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Konsernregnskapet for første halvår 2013 er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene i IFRS (International 
Financial Reporting Standard som fastsatt av EU). Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34. Delårsrapporten  
er ikke revidert. Halvårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor leses  
i sammenheng med konsernets årsregnskap for 2012. Anvendte regnskapsprinsipper og beregningsmetoder  
i delårsrapporteringen er de samme som er beskrevet i note 2 i konsernets årsregnskap for 2012, med unntak  
av regnskapsprinsippene som er anvendt vedrørende behandlingen av pensjoner.

IAS 19 Ytelser til ansatte
Lyse har i 2013 endret regnskapsprinsipp knyttet til regnskapsføring av pensjoner, som følge av endringer i regnskaps-
standarden IAS 19. De vesentligste endringene i IAS 19 knytter seg til at adgangen til bruk av korridorløsningen 
bortfaller, og aktuarmessige gevinster og tap må føres over utvidet resultat når disse oppstår. En annen viktig endring 
er innføring av nettorente på netto pensjonsforpliktelse. Netto rentekostnader skal fremover presenteres som finans-
kostnad i resultatregnskapet. Denne ble tidligere presentert som lønnskostnad. Bortfall av korridorløsningen kan gi større 
volatilitet i balanseført pensjonsforpliktelse, utvidet resultat og i konsernets egenkapital.

I henhold til standarden har endringene blitt gjort retrospektivt og sammenligningstallene for 2012 er omarbeidet. 
Regnskapsmessig effekt av endringene på tidspunktet for førstegangsinnregning er innregnet i konsernets 
egenkapital 01.01.2012.

Foretatte endringer av sammenligningstall tidligere år 30.06.12 31.12.12 01.01.12

Balanse

Utsatt skattefordel grunnrente 2 054 312 2 054

Eiendeler 2 054 312 2 054

Egenkapital -264 925 -55 486 -264 925

Utsatt skatt -105 209 -21 909 -105 209

Utsatt skatt grunnrente -3 558 -540 -3 558

Pensjonsforpliktelse 375 746 78 247 375 746

Egenkapital og gjeld 2 054 312 2 054

Resultat

Lønnskostnader og andre personalkostnader -8 874 -17 748 0

Finanskostnader 8 874 17 748 0

Resultat før skatt 0 0 0

Utvidet resultat

Periodens resultat 0 0 0

Sum utvidet resultat etter skatt 0 212 638 0

Periodens totalresultat 0 212 638 0

Noter til halvårsregnskapet
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Note 2 - Netto tap / gevinster (-) til virkelig verdi over resultat

30.06.13 30.06.12 31.12.12

Opsjoner 0 2 193 2 193

Gevinst ved salg av virksomhet -42 307 0 0

Finansielle kraftkontrakter - holdt for handelsformål -6 500 -49 693 -110 588

Valutaderivater - holdt for handelsformål 20 680 -7 882 -17 120

Langsiktige finansielle kraftkontrakter -1 995 -8 885 3 095

Andre tap / gevinster (-) netto klassifisert som drift -30 122 -64 267 -122 420

Valutaterminkontrakter til virkelig verdi over resultatet (sikring valutalån) 0 284 1 022

Valutalån målt til amortisert kost 0 -562 -2 562

Andre tap / gevinster (-) netto klassifisert som finans 0 -278 -1 540

Note 3 – Rentebærende gjeld

Låneopptak i bank-, obligasjons- og sertifikatmarkedet var på 2 150 millioner kroner første halvår 2013. Konsernet 
betalte ned lån på 2 043 millioner kroner i samme periode. Dette gir et netto låneopptak på 107 millioner kroner.

Lyse etablerte våren 2013 en ny trekkfasilitet på 1 500 millioner kroner med et syndikat av nordiske banker.
Trekkfasiliteten er delt inn i en 5-årig trekkramme på 1 000 millioner kroner, og en 3-årig trekkramme på 500 
millioner kroner. Trekkfasiliteten benyttes som en generell likviditetsreserve.

Konsernet har også inngått finansielle leasingavtaler med en bokført forpliktelse på til sammen 401 millioner kroner. 
Se note 8 for mer informasjon knyttet til finansiell leasing.

Note 4 – Utbetalt utbytte

Utbetalt utbytte i 2013 var 373 millioner kroner.

Note 5 – Forretningsområder

I 2013 har konsernet endret noe på segmentinndelingen. Fra og med inneværende år er tidligere segmenter 
”Overføring” og ”Utbygging, drift og vedlikehold” slått sammen til et segment, ”Overføring, drift, utbygging  
og vedlikehold”.       
      
Sammenligningstallene er omarbeidet.       
      
Overføring, drift, utbygging og vedlikehold
Forretningsområdet overføring, drift, utbygging og vedlikehold opererer innen distribusjon av kraft samt leveranse  
av tjenester innenfor utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Eierskapet til infrastrukturen knyttet til distribusjon 
av kraft ligger også innenfor dette forretningsområdet. Distribusjon av kraft reguleres av Norges Vassdrags-  
og Energidirektorat.      
      
Konsernets virksomhet drives for det vesentligste i Rogaland. Forretningsområdet telekommuniksjon har partner-
avtaler med selskaper lokalisert andre steder i Norge. Transaksjoner og overføringer mellom konsernets forretnings-
områder skjer til ordinære forretningsmessige betingelser. Ingen ekstern enkeltkunde bidrar med mer enn ti prosent 
av konsernets driftsinntekter.
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Resultat

Millioner kroner Energi LNG

Overføring, 
drift, ut-

bygging og 
vedlikehold Telekom*

Andre og 
elimineringer Konsern

30.06.13

Brutto driftsinntekter 1 770 607 554 856 -41 3 745

Salg mellom segmenter -98 -9 -66 -48 155 -66

Salgsinntekter 1 672 598 488 808 114 3 680

EBITDA 1 295 3 176 246 106 1 827

Avskrivninger og nedskrivninger anleggsmidler 194 43 78 107 9 432

Avskrivninger immaterielle eiendeler 0 1 0 4 0 5

Andre tap/gevinster netto 10 2 0 -42 0 -30

Andel resultat i tilknyttede selskap  
og felleskontrollert virksomhet 0 0 0 14 0 14

Driftsresultat 1 091 -43 98 164 97 1 406

Finansinntekter 41 6 1 25 -11 64

Finanskostnader 109 79 18 53 74 335

Grunnrenteskatt 302 0 0 0 0 302

Resultat før ordinære skatter 721 -116 81 136 12 834

Herav:

Tilbakeført resultateffekt mer-/  
mindreinntekt (før skatt) 0 0 -75 0 0 -75

Urealiserte verdiendringer (før skatt) -10 -2 0 0 0 -12

Vesentlige engangsposter (før skatt) -86 0 9 44 100 67

* Lyse og Energiselskapet Buskerud (EB) inngikk avtale om samordning av selskapenes fiberaktiviteter på Østlandet i januar 2013. Virksomheten drives  
i selskapet Viken Fiber AS som regnskapsmessig behandles som felleskontrollert virksomhet og innregnes etter egenkapitalmetoden i 2013. 
Segmentinformasjonen for telekom per 30.06.2013 er derfor ikke sammenlignbar med tidligere perioder hvor Viken Fibernett AS og Skagerak Fibernett AS  
var 100% eiet av Lyse og ble konsolidert. Inkludert Lyses eierandel i Viken Fiber AS, utgjør salgsinntektene for Telekom 970 millioner kroner og EBITDA  
er på 323 millioner kroner i første halvår 2013.

     

Note 5 fortsetter
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Millioner kroner Energi LNG

Overføring, 
drift, ut-

bygging og 
vedlikehold Telekom

Andre og 
elimineringer Konsern

30.06.12

Brutto driftsinntekter 1 443 334 629 940 182 3 528

Salg mellom segmenter -89 -5 -335 -82 35 -475

Salgsinntekter 1 354 329 294 858 217 3 052

EBITDA 1 023 -51 159 246 -19 1 359

Avskrivninger og nedskrivninger anleggsmidler 174 33 76 168 1 452

Avskrivninger immaterielle eiendeler 0 0 0 9 2 11

Andre tap/gevinster netto -70 4 0 2 0 -64

Andel resultat i tilknyttede selskap  
og felleskontrollert virksomhet -1 0 0 -1 0 -1

Driftsresultat 921 -88 83 68 -22 962

Finansinntekter 40 3 3 5 -20 31

Finanskostnader 117 57 24 58 48 305

Grunnrenteskatt 156 0 0 0 0 156

Resultat før ordinære skatter 688 -142 62 15 -90 532

Herav:

Tilbakeført resultateffekt mer-/  
mindreinntekt (før skatt) 0 0 -9 0 0 -9

Urealiserte verdiendringer (før skatt) 64 0 0 0 0 64

Vesentlige engangsposter (før skatt) -72 0 0 0 0 -72

Note 5 fortsetter
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Millioner kroner Energi LNG

Overføring, 
drift, ut-

bygging og 
vedlikehold Telekom

Andre og 
elimineringer Konsern

31.12.12

Brutto driftsinntekter 2 636 716 1 292 1 963 -472 6 135

Salg mellom segmenter -164 -11 -256 -167 516 -82

Salgsinntekter 2 472 705 1 036 1 796 44 6 053

EBITDA 1 759 -84 424 532 -49 2 582

Avskrivninger og nedskrivninger anleggsmidler 232 75 156 352 5 820

Avskrivninger immaterielle eiendeler 0 1 0 20 0 21

Andre tap/gevinster netto -130 5 0 2 0 -122

Andel resultat i tilknyttede selskap  
og felleskontrollert virksomhet -3 0 0 -2 -2 -7

Driftsresultat 1 660 -165 267 160 -51 1 871

Finansinntekter 58 5 7 10 -12 67

Finanskostnader 229 97 47 114 110 596

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 20 20

Grunnrenteskatt 291 0 0 0 0 291

Resultat før skatt 1 199 -257 227 57 -193 1 032

Herav:

Tilbakeført resultateffekt mer-/  
mindreinntekt (før skatt) 0 0 60 0 0 60

Urealiserte verdiendringer (før skatt) 130 0 0 0 0 130

Vesentlige engangsposter (før skatt) -27 0 0 0 0 -27

Forretningsområdets eiendeler og gjeld

Millioner kroner Energi LNG

Overføring, 
drift, ut-

bygging og 
vedlikehold Telekom

Andre og 
elimineringer Konsern

30.06.13

Eiendeler 10 448 2 673 2 613 2 682 1 113 19 529

Tilknyttede selskap og felleskontrollert 
virksomhet 82 0 0 911 -2 991

Sum eiendeler 10 530 2 673 2 613 3 593 1 113 20 520

Sum gjeld 7 613 2 247 1 585 2 445 2 087 15 975

Note 5 fortsetter
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Millioner kroner Energi LNG

Overføring, 
drift, ut-

bygging og 
vedlikehold Telekom

Andre og 
elimineringer Konsern

30.06.12

Eiendeler 9 971 2 006 2 602 3 685 607 18 870

Tilknyttede selskap og felleskontrollert 
virksomhet 83 0 0 76 19 178

Sum eiendeler 10 054 2 006 2 602 3 761 626 19 049

Sum gjeld 7 089 1 574 1 760 2 938 1 633 14 995

Millioner kroner Energi LNG

Overføring, 
drift, ut-

bygging og 
vedlikehold Telekom

Andre og 
elimineringer Konsern

31.12.12

Eiendeler 10 825 2 345 2 880 3 805 298 20 153

Tilknyttede selskap og felleskontrollert 
virksomhet 82 0 0 81 0 163

Sum eiendeler 10 907 2 345 2 880 3 886 298 20 316

Sum gjeld 8 616 1 823 1 945 2 877 560 15 820

Finansiell informasjon for hvert segment utarbeides, så langt det er mulig, i tråd med konsernets prinsipper for utarbeidelse av konsernregnskap. 
Hvert segment kan bestå av flere selskap. Transaksjoner og mellomværender mellom selskaper innen et segment elimineres. Elimineringer i konsern-
regnskapet fordeles til de ulike segmentene i tråd med underliggende drift. Transaksjoner og mellomværender mellom segmentene elimineres  
på konsernnivå og vises i egen kolonne i segmentnoten.      

Note 6 – Foretaksintegrasjon

Konsolidering av Lyse og Energiselskapet Buskerud sin fibervirksomhet på østlandet
Lyse og Energiselskapet Buskerud (EB) har inngått en avtale om samordning av selskapenes fiberaktiviteter på Østlandet.

Transaksjonen ble gjennomført 17. januar 2013 gjennom etableringen av selskapet Viken Fiber AS. Som en del av 
transaksjonen overdro Lyse sine aksjer i de heleide datterselskapene Viken Fibernett AS og Skagerak Fiber AS, samt 
50% eierandel i BOF AS, i bytte mot aksjer i Viken Fiber AS. Etter transaksjonen eier Lyse 71% av Viken Fiber AS  
mens EB eier de resterende 29%.

Viken Fiber AS skal bygge og drifte fibernett og levere bredbåndstjenester. For selskapets kunder blir innholds-
tjenestene de samme som i dag. Avtalen med produkthuset Altibox blir videreført i det nye konsernet.
Det er utarbeidet en forretningsplan for det nyetablerte fiberselskapet som legger rammer for selskapets videre  
drift. Basert på inngått aksjonæravtale regnskapsføres Viken Fiber AS som felleskontrollert virksomhet i Lyses 
konsernregnskap fra og med 17.01.2013.

Note 5 fortsetter
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Avgang datterselskap:
Etter transaksjonen opphører kontroll over datterselskapene Viken Fibernett AS og Skagerak Fiber AS.
Lyse har per 17.01.2013 fraregnet datterselskapenes eiendeler og forpliktelser til balanseført verdi og innregnet virkelig 
verdi av vederlaget som er mottatt for transaksjonen. Differansen mellom bokført verdi av netto eiendeler og for-
pliktelser på transaksjonstidspunktet og vederlaget innregnes i resultatet for 2013 under andre tap / (gevinster) netto. 
         
        

Beregning av gevinst / tap avgang datterselskap
Virkelig verdi av vederlaget i transaksjonen 862 234

Eiendeler og forpliktelser i Viken Fibernett AS, Skagerak Fiber AS og BOF AS til balanseført verdi i Lyse konsernet 819 927

Resultatført gevinst ved avgang datterselskap 42 307

      
         
Investering i felleskontrollert virksomhet:
Investeringen i Viken Fiber AS regnskapsføres som kjøp av virksomhet. Virkelig verdi av innskutte netto eiendeler,  
utgjør anskaffelseskost på investeringen. Dette inkluderer verdijustert egenkapital av Viken Fibernett AS, Skagerak Fiber AS 
og BOF AS.

Beregning av goodwill
Anskaffelseskost 862 234

Virkelig verdi av netto oppkjøpte eiendeler i Viken Fiber AS (se under) 862 234

Beregnet goodwill 0

Netto oppkjøpte eiendeler  
Viken Fiber AS AS 17.01.13

Bokført  
verdi

Mer- /  
mindreverdier

Virkelig  
verdi

Kunderelasjoner 0 39 200 39 200

Goodwill 0 162 400 162 400

Eksisterende goodwill 20 600 -20 600 0

Immaterielle eiendeler 11 100 0 11 100

Varige driftsmidler 1 909 700 480 000 2 389 700

Varer 24 500 0 24 500

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 195 800 0 195 800

Kontanter og kontantekvivalenter 85 000 0 85 000

Pensjonsforpliktelse -13 400 0 -13 400

Utsatt skatt -85 700 -145 500 -231 200

Øvrig langsiktig gjeld -1 200 000 0 -1 200 000

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld -246 685 0 -246 685

Betalbar skatt -2 000 0 -2 000

Netto identifiserte eiendeler 698 914 515 500 1 214 415

Andel som innregnes i Lyses konsernregnskap  
etter egenkapitalmetoden (71%) 862 234

         
Lyse har innregnet en resultatandel for Viken Fiber AS på -15,8 millioner kroner i perioden 17.01.2013 til 30.06.2013. 
Resultatandelen er innregnet på linjen for resultatandel TS/FKV. Investeringen inngår i forretningsområdet Telekom.

I tillegg til investeringen i aksjer har Lyse ytt et lån til Viken Fiber AS. Lånet utgjør 871 millioner kroner per 30.06.2013 
og inngår i balanselinjen andre fordringer.

Note 6 fortsetter
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Note 7 – Finansielle instrumenter        

         
Konsernet klassifiserer finansielle instrumenter i følgende kategorier: a) finansielle instrumenter til virkelig verdi over 
resultatet, b) sikringsinstrumenter, c) lån målt til amortisert kost, d) utlån og fordringer og e) finansielle eiendeler 
tilgjengelig for salg.

Sikrings- 
instrumenter

Til virkelig 
verdi over 
resultatet

Finansielle 
eiendeler 

tilgjengelige 
for salg

Utlån og 
fordringer

Andre 
finansielle 

instrumenter Totalt

Langsiktige fordringer 0 0 0 1 167 679 0 1 167 679

Finansielle eiendeler holdt for salg 0 0 96 357 0 0 96 357

Derivater 32 250 212 746 0 0 8 200 253 196

Kundefordringer og andre fordringer 0 0 0 886 446 0 886 446

Kontanter og kontantekvivalenter 0 0 0 1 227 415 0 1 227 415

Sum finansielle eiendeler per 30.06.2013 32 250 212 746 96 357 3 281 540 8 200 3 631 093

Sikrings-  
instrumenter

Til virkelig 
verdi over 
resultatet

Lån målt til 
amortisert 

kost

Andre 
finansielle 

forpliktelser Totalt

Lån 0 0 10 307 451 0 10 307 451

Annen langsiktig gjeld* 0 0 0 1 262 408 1 262 408

Derivater 170 597 334 698 0 0 505 295

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 0 0 0 940 899 940 899

Sum finansielle forpliktelser per 30.06.2013 170 597 334 698 10 307 451 2 203 307 13 016 053

* I posten annen langsiktig gjeld inngår forpliktelse knyttet til finansiell leasing av skip i LNG virksomheten på 401 millioner kroner.

         
 
        
Vurdering av virkelig verdi
Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi på balansedagen er fordelt på nivå med hensyn på måling av virkelig verdi: 
        
Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse   
Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) enn notert 
pris for eiendelen eller forpliktelsen.         
Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare forutsetninger). 
        
         

Eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 SUM

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 84 490 0 11 867 96 357

Finansielle kraftkontrakter - virkelig verdi kunders posisjoner 0 16 477 0 16 477

Finansielle kraftkontrakter - holdt for handelsformål 0 190 063 0 190 063

Valutaterminer - kontantstrømsikring 0 3 975 0 3 975

Valutaderivater - holdt for handelsformål 0 6 206 0 6 206

Rentebytteavtaler - virkelig verdisikring 0 28 275 0 28 275

Andre finansielle instrumenter 0 0 8 200 8 200

Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi per 30.06.2013 84 490 244 996 20 067 349 553
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Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 SUM

Finansielle kraftkontrakter - virkelig verdi kunders posisjoner 0 62 465 0 62 465

Finansielle kraftkontrakter - holdt for handelsformål 0 9 701 0 9 701

Valutaterminer - kontantstrømsikring 0 37 967 0 37 967

Rentebytteavtaler - kontantstrømsikring 0 132 630 0 132 630

Finansielle kraftkontrakter - langsiktig gjeld 0 262 532 0 262 532

Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi per 30.06.2013 0 505 295 0 505 295

For utfyllende informasjon om regnskapsføring og måling av finansielle instrumenter henvises det til årsrapport  
for 2012 tilgjengelig på lyse.no.

Note 8 – Finansiell leasing

Skangass AS inngikk i 2011 en leasingavtale vedrørende et nytt LNG Skip. Dette skipet ble ferdig i slutten av 2012, og overtatt 
i 2013. Årlige leiebeløp er 7,17 millioner EUR inkludert variabel leie. Avtalen er vurdert til finansiell leasing og går over 25 år.

Regnskapsføring av finansielle leieavtaler: 30.06.13 30.06.12 31.12.12

Transportmidler 33 069 0 33 069

LNG Skip 352 882 0 0

Akkumulerte avskrivninger 12 000 0 4 006

Netto balanseført verdi 373 951 0 29 063

Oversikt over fremtidige minumumsleie:

Innen 1 år 42 673 0 4 939

2 til 5 år 170 692 0 19 756

Etter 5 år 745 339 0 9 265

Fremtidig minimumsleie 958 704 0 33 960

Fremtidige finanskostnader knyttet til fiansiell leasing -557 356 0 -4 331

Bokført forpliktelse finansiell leasing  401 348 0  29 629 

Neddiskontert minimumsleie:

Innen 1 år 41 077 0 4 847

2 til 5 år 133 957 0 17 503

Etter 5 år 228 769 0 6 948

Fremtidig minimumsleie 403 803 0 29 297

Note 7 fortsetter


