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Nøkkeltall 2. kvartal 2020
Nøkkeltall økonomi:

Driftsresultat i mill. kr.

Regnskap 2. kvartal
2020
30,8

Regnskap 2. kvartal
2019
30,3

Budsjett 2020

Utgang 2. kvartal 2020
8,5
38,9 (inkl. andel til OE)

Utgang 2. kvartal 2019
38,7
45,3 (inkl. andel OE)

Hele 2019
37,0
88,3 (inkl. andel til OE)

Utgang 2. kvartal 2020
21 107

Utgang 2. kvartal 2020
21 034

Endring:
+73

2. kvartal 2020
3,5%
0,5%
3%
12.mnd rullerende:
0
12.mnd rullerende:
8,26
12.mnd rullerende:
0

Hele 2019
2,5%

Mål
Under 3%

0

2,1 innen 2020

16,92

4,8 innen 2020

0

31,7 innen 2020

Akkumulert prosjekt
regnskap (mill.kr.)
26,2

Akkumulerte timer på
prosjekt
4 300

Budsjett for prosjektet
2020
39,2

112,9
(2019+2020)

0

47,5

49,2

Nøkkeltall energi:
Spotpris i øre/kWh
Egenproduksjon i GWh
Nøkkeltall kunder:
Nettkunder
Nøkkeltall HMS:
Totalt sykefravær
Sykefravær pga korona
Øvrig sykefravær
H1-verdi
H2-verdi
F- verdi

Nøkkeltall prosjekt per 30.06. Tallene er oppgitt i mill.kr.:

Fiber inkl. FTH
Midtdalen
Austri Kjølberget
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Viktige hendelser i 2. kvartal 2020
Økonomiske resultater i konsernet
•
•

•

Samlede driftsinntekter for konsernet er 110,7 mill. kr. per 2. kvartal 2020, mot 127,2 mill. kr.
per 2. kvartal 2019.
Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 30,8 mill. kr. per 2. kvartal 2020, mot
30,3 mill. kr. per 2. kvartal 2019. Av driftsresultatet i 1. halvår 2020 forklares 12,3 mill. kr.
med urealiserte valutagevinster i Innlandskraft.
Regnskapsmessige effekter fra salget av aksjene i Innlandskraft vil bli resultatført i 2. halvår
2020.

GE Holding
•
•
•

Det har ikke vært skade med fravær i 2. kvartal.
Kvartalet har vært preget av koronapandemien, og det har vært lagt vekt på oppfølging av
ansatte som har jobbet fra hjemme og hygieneregler.
I kvartalet har Direktør for konsernutvikling Frode Henning Killi og Nettsjef Johannes Bergum
startet i sitt virke i hhv. GE Holding AS og GE Nett AS.

GE Produksjon
•

•

Samlet gjennomsnittsproduksjon for Moksa og Vinkelfallet er 6 % over gjennomsnittet for
samme periode de siste ti årene med 23,6 GWh i Moksa og 11,78 GWh i Vinkelfallet. I Åkvisla
var det produsert 3,5 GWh i kvartalet, og gjennomsnittsproduksjonen for samme periode de
tre siste årene er 4,06 GWh.
Det har vært stabil drift i kvartalet. Vinkelfallet har hatt et nettutfall som følge av arbeid på
strømnettet.

GE Nett
•
•

•

Antall nettkunder har økt med 73 i løpet av 2. kvartal 2020 og det er ved kvartalets slutt
totalt 21 107 nettkunder.
Som et tiltak i koronasituasjonen ble nettariffene senket midlertidig i perioden mars, april og
mai. Dette har en likviditetsmessig virkning for nettselskapet og vil påvirke status på
mer/mindreinntekt.
Anbud på ny driftssentral er landet og vi har valgt Netcontrol som leverandør av vår nye
driftssentral.

GE Fornybar
•
•

Akkumulert produksjon på Austri Raskiftet ved utgangen av 2. kvartal var 197,8 GWh, mot
budsjettert produksjon på 182,7 GWh.
Fremdriften på bygging av Austri Kjølberget er omtrent som planlagt. På grunn av COVID-19
ble det tidlig varslet om en måneds forsinkelse i leveransen av turbintårn fra Kina, men dette
ble ikke vurdert som kritisk.

Innlandskraft
•
•

Innlandskraft har for 1. halvår 2020 en bruttomargin på 141,5 mill. kr., og underliggende
driftsresultat er på 49,3 mill.kr.
Eidsiva Energi AS og GE Holding AS annonserte 17. juli at de solgte 100% av aksjene i
Innlandskraft til Fjordkraft ASA.
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