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Årsberetning 2017
Dragefossen AS

Virksomhetens art og tilholdssted
Dragefossen AS driver med kraftproduksjon, 
kraftsalg, prosjektering, kraft- og 
kommunikasjonsentrepriser i tillegg til 
eierskap. Konsernet består i tillegg til 
Dragefossen AS av datterselskapene 
Peder Brenne AS og Rognan Bioenergi AS. 
Selskapet ble stiftet i 1928.

Konsernets virksomheter foregår i all 
hovedsak i Saltdal kommune i Nordland 
samt noe aktivitet i de omkringliggende 
kommuner. Hovedkontoret ligger på Rognan 
i Saltdal kommune.

Når vi nå går inn i det 90. driftsåret er 
Dragefossen et godt og livskraftig selskap 
som fortsatt driver sin virksomhet fra 
Rognan. Selskapet har gjort en del 
strategiske tilpasninger i forhold til 
utviklingen i bransjen, og er godt rustet 
til å møte framtiden. Dragefossen har en 
forholdsvis høy egenkapitalandel. Dette er 
en viktig faktor dersom vi skal være solide, 
og kunne møte de strategiske endringene 
som skjer innenfor alle forretningsområder 
selskapet driver. Kunden settes i sentrum 
og markedsarbeid er nå viktigere enn 
noen gang. Selskapet er fortsatt en viktig 
støttespiller for idrett, kultur og frivillig 
arbeid lokalt. Dette gjøres for å bidra til et 
bedre lokalsamfunn som folk ønsker å være 
en del av.

Dragefossen er eier i Nordlandsnett AS med 
10,1 %. For regnskapsåret 2017 ble det ikke 
betalt ut utbytte fra Nordlandsnett, fordi 
alt overskudd ble lagt inn i selskapet som 
kapital til nye investeringer. Dette medfører 
en verdiøkning og styrking av Nordlandsnett 
AS til videre vekst og omstrukturering 
innenfor energinett. Dragefossens andel 
av resultatet i Nordlandsnett AS i 2017 
tilsvarer ca. kr 7,3 mill. For 2018 er det 
vedtatt utbytteutbetaling, hvor vår andel 
blir ca 2,5 million kroner. Verdiøkningen 

fremkommer som noteopplysning da 
eierandelen er bokført til kostpris.

2017 var også et år med lave kraftpriser. 
Elsertifikatene som Dversetelva 
Kraftverk produserer hadde dessuten 
sitt laveste prisnivå siden de ble innført. 
Kraftproduksjonen var imidlertid så høy at 
den kompenserte for de andre negative 
faktorene, derfor ble budsjettert resultat 
nådd.

Dragefossen har i 2017 drevet egen 
kraftomsetning gjennom markeds-
avdelingen. Avdelingen er sakte men sikkert 
bygget opp og har god kompetanse på 
kraftsalg. Dette har medført nye produkter 
som «Boligstrøm» og «Hyttestrøm» 
som kundene har tatt godt imot. Dette 
ser vi gjennom kundevekst. Avdelingen 
har levert et godt økonomisk bidrag til 
selskapet gjennom effektiv drift og effektive 
støttesystemer.

Vår entreprenøraktivitet drives gjennom 
montasjeavdelingen, fiberavdelingen 
og prosjekteringsavdelingen. Dette 
er tre viktige avdelinger som er med 
på å legge godt til rette for det totale 
selskapsresultatet. I 2017 ble omsetningen 
noe lavere enn forventet. Dette skyldes i 
hovedsak mindre materialsalg og mindre 
bruk av underentreprenører. Samlet sett ble 
resultatet akseptabelt.

Rognan Bioenergi AS leverte et forventet 
resultat. Driftsresultatet ble på kr 498 375, 
og det ble et positivt årsresultat etter skatt 
på kr 354 101.

Peder Brenne AS leverte et lavere resultat 
enn forventet. Driftsresultatet ble negativt 
på kr 583 721, og negativt årsresultatet 
etter skatt på kr 464 974.

Vår adresse er Osveien 6 8250 Rognan, tlf 
75 68 19 50, www.dragefossen.no



4  ·  Dragefossen AS - Årsrapport 2017

Organisasjon

Rognan 
Bioenergi AS

100% eierskap

Peder
Brenne AS

100% eierskap
Adm. direktør

Øk./admin.

Montasje Kraftproduksjon Marked Prosjektering Telekom

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a 
bekreftes det at forutsetningene om 
fortsatt drift er tilstede. Til grunn for 
antagelsen ligger resultatprognoser for år 
2018 og konsernets langsiktige strategiske 
prognoser for årene fremover. Konsernet er 
i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Fremtidig utvikling
Markedsutviklingen for selskapet i 2018 er 
bra. Imidlertid er det enkelte forhold som 
gjør at resultatene kan endres noe. Disse 
forhold er i hovedsak

•  Kraftproduksjonen i 2018 vil være preget 
av noe høyere priser.

•  Selskapet selger kraft i egen regi og 
avdelingen utvikles.

•  Fortsatt styrking av egenkapitalen 
i Nordlandsnett AS, men også 
utbytteutbetaling.

•  Entreprenørmarkedet i 2018 er bra med 
stor aktivitet.

•  Prosjektavdelingen videreutvikles.
•  Videreutvikling av selskapets 

fiberkabelnett i tillegg til radiolinje.
•  Fortsatt lave finanskostnader.

Med bakgrunn i dette er aktiviteten dreid 
mer mot at kunden blir satt i sentrum. 
Avdelingene arbeider inn mot gamle og 
nye markeder innenfor energiforsyning 
og kommunikasjon. I tillegg vil markeds-
avdelingen bli mer synlig i forhold til 
eksisterende og potensielle kunder i hele 
landet.

Redegjørelse for årsregnskapet
Omsetningen i konsernet var 105,7 mill. 
i 2017, en økning på 2,5 mill. fra året før. 
Samtidig er driftskostnadene økt med 4,3 
mill.

Årsresultatet i konsernet var 3,0 mill., mot 
3,4 mill. i 2016. Vårt datterselskap Rognan 
Bioenergi AS har bidratt med et positivt 
resultat på 0,35 mill. mens Peder Brenne AS 
bidro negativt med 0,46 mill.

De samlede investeringene i konsernet var 
i 2017 på 9,2 mill. Langsiktig gjeld er økt 
med 1,3 mill.

Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde 
pr. 31.12.2017 25,5 % av samlet gjeld i 
konsernet, sammenlignet med 33,4 % pr. 
31.12.2016.

Totalkapitalen for konsernet var ved 
utgangen av året kr 173,2 mill., sammen-
lignet med kr 177,5 mill. året før. 
Egenkapitalandelen pr. 31.12.2017 var 
65,2 %, sammenlignet med 63,0 % pr. 
31.12.2016.

Finansiell risiko
Overordnet om målsetting og strategi
Dragefossen AS er eksponert for finansiell 
risiko på ulike områder. Målsettingen 
er å avdempe den finansielle risikoen i 
størst mulig grad. Selskapets nåværende 
strategi innbefatter ikke bruk av finansielle 
instrumenter, men dette er gjenstand for 
løpende vurdering av styret.

Markedsrisiko
Dragefossen AS er eksponert for endringer 
i markedspriser i forbindelse med salg av 
strøm fra egen produksjon og indirekte 
er også dette påvirket av endringer 
i valutakurser. Selskapet har inngått 
terminkontrakter og andre avtaler for å 
redusere selskapets pris- og valutarisiko, 
og derigjennom den driftstilknyttede 
markedsrisikoen.

Innenfor entrepriser og prosjektering er 
selskapet avhengig av å vinne anbud på 
jobber. Dette reguleres gjennom markedet 
for slike tjenester. Selskapet har et godt 
innarbeidet system tilpasset dette området, 
og videreutvikler prosessene.

Peder Brenne AS har virksomhet som er 
knyttet til svingninger i byggeaktivitet i 
området. Selskapet konkurrerer i markedet 
og er avhengig av å vinne anbud.

Rognan Bioenergi AS har risiko knyttet til 
kraftpris og råvarer. Fjernvarmeprisen følger 
kundens alternative kraftpris. Råvarene 
kjøpes inn på kontrakt med leverandør. 
Denne prisen kan endres når kontraktene 
fornyes.

Innenfor alle områdene er konsernet 
avhengig av godt omdømme i markedene. 
Dette arbeides det kontinuerlig med. I 
tillegg arbeides det med kvalitets- og HMS-
system tilpasset vår produksjon.
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Konsernet er også eksponert for endringer i 
rentenivået, da selskapets gjeld har flytende 
rente. Videre kan endringer i rentenivået 
påvirke investeringsmulighetene i 
fremtidige perioder.

Kredittrisiko
Risikoen for tap på fordringer er vurdert 
som lav, men en økning kan ventes på 
grunn av endring i markedsforholdene. 
Konsernet har historisk ikke hatt vesentlige 
tap på fordringer. Brutto kreditteksponering 
på balansedagen utgjør totalt kr 19,6 mill. 
for konsernet og kr 24,3 mill. for selskapet 
i 2016.

Det er ikke inngått avtaler om motregning 
eller andre finansielle instrumenter som 
reduserer kredittrisikoen i Dragefossen AS 
eller konsernet.

Likviditetsrisiko
Selskapet vurderer likviditeten i selskapet 
som god, men vi har økende fokus på 
forfalte fordringer. Forfallstidspunkter for 
kundefordringer opprettholdes, og andre 
langsiktige fordringer er ikke vurdert 
reforhandlet eller innløst.

Arbeidsmiljø og personale
Sykefraværet i konsernet var på 5,3 % 
totalt, som hovedsakelig skyldes langtids-
fravær som ikke er arbeidsrelatert. 
Konsernet arbeider aktivt med å redusere 
sykefraværet gjennom ulike tiltak. Tiltak 
retter seg mot trening, trivsel og rask 
behandling. Selskapet har et godt og 
inkluderende arbeidsmiljø med høy grad 
av trivsel. Samarbeidet med de ansattes 
organisasjoner har vært konstruktivt og 
bidratt positivt til driften.

Konsernet arbeider aktivt med 
bedriftshelsetjenesten gjennom årlige 
samarbeidsplaner. Ut fra disse planene 

legges strategien opp og tiltak iverksettes. 
Dette gjøres i samarbeid med ansattes 
organisasjoner.

Det har i løpet av året ikke forekommet eller 
blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller 
ulykker, som har resultert i personskader 
eller store materielle skader.

Likestilling
Konsernet har som mål å være en 
arbeidsplass der det råder full likestilling 
mellom kvinner og menn. Konsernet har 
i sin policy innarbeidet bestemmelser 
som tar sikte på at det ikke forekommer 
forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker 
som for eksempel lønn, avansement og 
rekruttering.

Av konsernets 55 ansatte er 7 kvinner. 
Styrets nestleder er kvinne. Det er to 
kvinner i konsernets ledergruppe som 
består av totalt seks personer. Årsaken 
til denne skjevfordelingen er relatert til 
bransjeforhold og rekrutteringsmuligheter.
Selskapet arbeider aktivt sammen med 
bransjeorganisasjonene og andre selskap 
med rekruttering. Bransjen har behov 
for mer kompetent arbeidskraft, og i 
særdeleshet kvinner. Det pågår derfor flere 
tiltak rettet mot ungdom som er potensielle 
framtidige arbeidstakere for selskapet. 
Lærlinger og trainee til egenrekruttering 
er sentralt i dette, i tillegg til et utstrakt 
samarbeid med skolene i Saltdal.

Diskriminering
Diskrimineringslovens formål er å fremme 
likestilling, sikre like muligheter og 
rettigheter og å hindre diskriminering på 
grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
avstamning, hudfarge, språk, religion og 
livssyn. Konsernet arbeider for å fremme 
lovens formål innenfor vår virksomhet.
Konsernet har som mål å være en 

arbeidsplass hvor det ikke forekommer 
diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. Konsernet arbeider for 
å utforme og tilrettelegge de fysiske 
forholdene slik at virksomhetens ulike 
funksjoner kan benyttes av flest mulig. 
For arbeidstakere eller arbeidssøkere 
med nedsatt funksjonsevne foretas det 
individuell tilrettelegging av arbeidsplass og 
arbeidsoppgaver.

Konsernet har ulike arbeidstidsordninger 
for ulike grupper arbeidstakere. Disse 
ordningene er knyttet til oppgavenes art, 
men tar hensyn til arbeidstakerens livsfase. 
Disse ordningene er uavhengig av kjønn.

Miljørapportering
Utslipp fra produksjonsanleggene, inkludert 
stoffer som kan innebære miljøskader, er 
innenfor de kravene myndighetene stiller. 
Konsernets virksomhet er regulert av 
konsesjoner og godkjenninger innenfor flere 
områder. En betydelig del av miljøarbeidet 
konsentrerer seg om drift av etablerte 
system knyttet til konsernets produksjon.

Selskapet har gjennom året hatt fokus på 
målsetninger definert gjennom godkjenning 
som Miljøfyrtårn. Tiltak er iverksatt for 
å forbedre miljøarbeidet, og selskapet 
forurenser ikke det ytre miljøet ut over de 
krav som gjelder for selskapets aktivitet.

Årsresultat og disponeringer
Styret foreslår følgende disponering av 
årsresultatet i Dragefossen Kraftanlegg AS:

Utbytte:  Kr  1 942 500
Overført til annen 
egenkapital: Kr  1 127 186
Totalt disponert: Kr  3 069 686

Forslaget er begrunnet i eiernes ønske om 
å styrke kapitalstrukturen i selskapet.

Rognan 31. Desember 2017
26. april 2018

Eskild Storteig
Styreleder

Turid Holst Andersen
Nestleder

Rune Berg
Styremedlem

Trond Richard Bjørnli
Styremedlem

Lasse Arild Bang
Styremedlem

Ann-Kathrin Spørck
Styremedlem

Viggo Monsen
Styremedlem

Kjell Magne Johansen
Styremedlem

Truls Paulsen
Adm. direktør
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Resultatregnskap
01.01 - 31.12.2017

 Dragefossen AS Dragefossen AS konsern 
      
 2017 2016  Note 2017 2016
      
   DRIFTSINNTEKTER   
      
  46 086 940   33 609 643  Kraftsalg og nettleieinntekter 15  45 553 498   33 609 643 
  35 442 782   38 933 916  Salgsinntekt 15  55 954 815   65 830 368 
  3 861 239   3 798 926  Annen driftsinntekt 15  4 228 589   3 735 062 
  85 390 961   76 342 485  Sum driftsinntekter   105 736 902   103 175 073 
      
   DRIFTSKOSTNADER   
      
  41 554 193   39 447 377  Varekostnad   49 436 355   50 635 018 
  22 376 112   17 816 851  Lønnskostnad 2,13,14  32 900 057   30 154 766 
  4 835 425   4 491 348  Avskrivninger 4  5 822 579   5 337 601 
  12 315 498   9 537 023  Annen driftskostnad 2,15  13 339 252   11 033 171 
  81 081 228   71 292 599  Sum driftskostnader   101 498 243   97 160 556 
      
  4 309 733   5 049 886  DRIFTSRESULTAT   4 238 659   6 014 517 
      
   FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
      
  647 327   -    Inntekt på andre investeringer 6  647 327   -   
  127 067   218 652  Andre renteinntekter   150 511   245 790 
  121 499   264 296  Finansinntekter      134 597   274 337 
  2 028   414 250  Finanskostnader   2 098   414 798 
  -     -    Verdiendring av finansielle instrumenter   -     -   
  -     -    Nedskrivning av finansielle instrumenter   -     -   
  1 019 161   1 000 645  Andre rentekostnader   1 069 906   1 073 930 
  -125 296   -931 947  Netto finansposter   -139 569   -968 601 
      
  4 184 437   4 117 939  ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD   4 099 090   5 045 916 
      
  1 114 751   1 367 617  Skattekostnad på ordinært resultat 3  1 140 278   1 639 052 
      
  3 069 686   2 750 322  ÅRSRESULTAT   2 958 812   3 406 864 
      
      
   Opplysninger om avsetninger til:   
      
  1 942 500   1 942 500  Avsatt til ordinært utbytte   1 942 500   1 942 500 
   Avsatt til tilleggsutbytte   
   Avsatt til ekstraordinært utbytte   
  1 127 186   807 822  Avsatt til/fra annen egenkapital/konsernets fond  1 016 312  1 464 364 
  3 069 686   2 750 322  Sum disponert   2 958 812   3 406 864 
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Balanse
Eiendeler 31.12.2017

 Dragefossen AS Dragefossen AS konsern 
      
 2017 2016  Note 2017 2016
      
   ANLEGGSMIDLER   
      
    Immaterielle eiendeler  
 5 498 788   6 175 845  Utsatt skattefordel 3  6 208 259   6 966 271 
  5 498 788   6 175 845  Sum immaterielle eiendeler   6 208 259   6 966 271 
      
   Varige driftsmidler   
  33 871 776   33 496 074  Bygninger, tomter, fiber mv. 4,8  40 658 773   40 657 279 
  37 054 740   38 218 276  Kraftstasjoner 4,8  37 054 740   38 218 276 
  6 213 380   5 130 635  Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l  4,8  8 912 176   5 811 101 
  77 139 896   76 844 985  Sum varige driftsmidler   86 625 689   84 686 656 
      
   Finansielle anleggsmidler   
  14 037 000   14 037 000  Investeringer i datterselskap 5  -     -   
  43 898 515   42 074 220  Investering i aksjer og andeler 16  43 933 515   42 109 220 
  1 398 000   1 398 000  Andre langsiktige fordringer 8  1 398 000   1 398 000 
  59 333 515   57 509 220  Sum finansielle anleggsmidler   45 331 515   43 507 220 
      
  141 972 199   140 530 050  Sum anleggsmidler   138 165 463   135 160 147 
      
   OMLØPSMIDLER   
      
  1 899 542   1 491 543  Varer 8,9  5 613 235   5 071 748 
      
   Fordringer   
  14 542 393   16 745 319  Kundefordringer 7,8  19 352 304   21 900 415 
  82 453   1 683 417  Andre fordringer   554 192   2 456 087 
  1 432 465   692 057  Kortsiktig konsernfordring 7  -     -   
  16 057 311   19 120 793  Sum fordringer   19 906 496   24 356 502 
      
   Investeringer   
  3 648 987   3 000 692  Markedsbaserte aksjer 6  3 648 987   3 000 692 
  3 648 987   3 000 692  Sum investeringer   3 648 987   3 000 692 
      
  5 270 461   8 169 774  Bankinnskudd, kontanter og lignende 10  6 150 979   9 993 581 
      
  26 876 301   31 782 802  Sum omløpsmidler   35 319 697   42 422 523 
      
  168 848 500   172 312 852  SUM EIENDELER    173 485 160   177 582 670 
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Balanse

 Dragefossen AS Dragefossen AS konsern 
      
 2017 2016  Note 2017 2016
      
   EGENKAPITAL   
      
   Innskutt egenkapital   
  6 475 000   6 475 000  Aksjekapital   11,12  6 475 000   6 475 000 
  12 229 500   12 229 500  Overkurs 12  12 229 500   12 229 500 
  18 704 500   18 704 500  Sum innskutt egenkapital   18 704 500   18 704 500 
      
   Opptjent egenkapital   
  94 515 817   93 388 632  Annen egenkapital/konsernets fond 12  94 239 364   93 220 642 
  94 515 817   93 388 632  Sum opptjent egenkapital   94 239 364   93 220 642 
      
  113 220 317   112 093 132  Sum egenkapital   112 943 864   111 925 142 
      
   GJELD   
      
   Avsetning for forpliktelser   
  6 193 387   6 236 324  Pensjonsforpliktelser 13  6 193 387   6 236 324 
  6 193 387   6 236 324  Sum avsetning for forpliktelser   6 193 387   6 236 324 
      
   Annen langsiktig gjeld   
  37 567 705   35 926 236  Gjeld til kredittinstitusjoner 8  38 734 372   37 426 236 
  37 567 705   35 926 236  Sum annen langsiktig gjeld   38 734 372   37 426 236 
      
   Kortsiktig gjeld   
  4 349 390   6 579 789  Leverandørgjeld 7  5 542 225   7 497 059 
  379 857   114 902  Betalbar skatt 3  379 857   312 045 
  2 473 607   1 930 179  Skyldig offentlige avgifter 10  3 753 118   3 240 344 
  2 013 458   2 015 458  Skyldig utbytte   2 013 458   2 015 458 
  2 650 779   7 416 832  Annen kortsiktig gjeld   3 924 879   8 930 062 
  11 867 091   18 057 160  Sum kortsiktig gjeld   15 613 537   21 994 968 
      
  55 628 183   60 219 720  Sum gjeld   60 541 296   65 657 528 
      
  168 848 500   172 312 852  SUM EGENKAPITAL OG GJELD    173 485 160   177 582 670 

Egenkapital og gjeld 31.12.2017

Rognan 31. Desember 2017
26. april 2018

Eskild Storteig
Styreleder

Turid Holst Andersen
Nestleder

Rune Berg
Styremedlem

Trond Richard Bjørnli
Styremedlem

Lasse Arild Bang
Styremedlem

Ann-Kathrin Spørck
Styremedlem

Viggo Monsen
Styremedlem

Kjell Magne Johansen
Styremedlem

Truls Paulsen
Adm. direktør
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I all slags vær, seint som tidlig står de på, og over et stadig større geografisk område.  
Våre energimontører opplever den vakre nordnorske naturen på kroppen hver eneste dag.
Sjekk ut #dragefossen på instagram for flere bilder

Strømnettet går over høye topper 
og gjennom dype daler, og byr på 
spennende utfordringer for våre 

montører. Kunden er alltid i fokus 
og enkelte jobber utføres fortrinnsvis 

på natta for å redusere 
konsekvensen ovenfor kunden.
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Noter til regnskapet

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser og god 
regnskapsskikk.

1-1 Konsolidering
Konsernregnskapet inkluderer Dragefossen 
AS og datterselskapene Peder Brenne AS og 
Rognan Bioenergi AS. Konsernregnskapet 
er utarbeidet etter ensartede prinsipper, 
ved at datterselskapene følger de samme 
regnskapsprinsipper som morselskapet.

1-2 Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og 
forutsetninger som har påvirket 
resultatregnskapet og verdsettelsen av 
eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler 
og forpliktelser på balansedagen under 
utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til 
god regnskapsskikk.

1-3 Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes 
til kursen på transaksjonstidspunktet. 
Pengeposter i utenlandsk valuta 
omregnes til norske kroner ved å benytte 
balansedagens kurs. 

1-4 Salgsinntekter
Inntekter fra salg av varer resultatføres når 
levering har funnet sted og det vesentligste 
av risiko og avkastning er overført.
Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige 
tilvirkingsprosjekter resultatføres i takt med 
prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av 
transaksjonen kan estimeres på en pålitelig 
måte. Fremdriften måles som påløpte 
timer i forhold til totalt estimerte timer. Når 
transaksjonens utfall ikke kan estimeres 
pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende 
påløpte prosjektkostnader inntektsføres. 
I den perioden det blir identifisert at et 
prosjekt vil gi et negativt resultat, vil 
det estimerte tapet på kontrakten bli 
resultatført i sin helhet.

1-5 Skatt
Skattekostnad består av betalbar skatt 
og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/
skattefordel er beregnet på alle forskjeller 
mellom regnskapsmessig og skattemessig 
verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt 
er beregnet med 24/23 % på grunnlag 
av de midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, samt skattemessig 
underskudd til fremføring ved utgangen av 
regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel 
balanseføres i den grad det er sannsynlig at 
denne kan bli utnyttet.

1-6 Klassifisering og vurdering av 
balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
poster som forfaller til betaling innen ett år 
etter anskaffelsestidspunktet, samt poster 
som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige 
poster er klassifisert som anleggsmiddel/
langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, 
fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.

1-7 Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og 
avskrives lineært over driftsmidlets 
forventede levetid. Vesentlige driftsmidler 
som består av betydelige komponenter 
med ulik levetid er dekomponert 
med ulik avskrivningstid for de ulike 
komponentene. Direkte vedlikehold av 
driftsmidler kostnadsføres løpende under 
driftskostnader, mens påkostninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris 
og avskrives i takt med driftsmidlet. 

1-8 Datterselskap
Datterselskapene vurderes etter 
kostmetoden i selskapsregnskapet. 
Investeringene er vurdert til anskaffelses-
kost for aksjene med mindre nedskrivning 
har vært nødvendig. 

1-9 Varebeholdninger
Varelager regnskapsføres til det laveste av 
anskaffelseskost og netto salgspris. Netto 
salgspris er estimert salgspris ved ordinær 
drift etter fradrag for beregnede nødvendige 
utgifter for gjennomføring av salget. 
Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO 
metoden og inkluderer utgifter påløpt ved 
anskaffelse av varene og kostnader for å 
bringe varene til nåværende tilstand og 
plassering.

1-10 Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er 
oppført i balansen til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 
individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige 
kundefordringer en uspesifisert avsetning 
for å dekke antatt tap på krav.

1-11 Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler 
vurdert som omløpsmidler) vurderes til 
laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi 
på balansedagen. 

1-12 Pensjoner
Ytelsesbaserte pensjonsordninger, 
vurderes til nåverdien av de fremtidige 
pensjonsytelser som regnskapsmessig 
anses opptjent på balansedagen. 
Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.
Endring i ytelsesbaserte 
pensjonsforpliktelser som skyldes 
endringer i pensjonsplaner, fordeles over 
antatt gjennomsnittlig gjenværende 
opptjeningstid.

Note 1
Regnskapsprinsipper
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Akkumulert virkning av estimatendringer 
og endringer i finansielle og aktuarielle 
forutsetninger (aktuarielle gevinster og 
tap) under 10 % av det som er størst av 
pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene 
ved begynnelsen av året innregnes ikke. 
Når den akkumulerte virkningen er over 

10 %-grensen ved årets begynnelse, 
resultatføres det overskytende over 
antatt gjennomsnittlig gjenværende 
opptjeningstid. Periodens netto 
pensjonskostnad klassifiseres som lønns- 
og personalkostnader.

1-13 Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet 
etter den indirekte metode. Kontanter og 
kontantekvivalenter omfatter kontanter, 
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide 
plasseringer.

 Dragefossen AS Konsern 
Lønnskostnader  2017 2016 2017 2016
     
Lønninger  20 692 299   16 751 056   29 906 643   27 757 362 
Arbeidsgiveravgift 1 190 347   1 012 022   1 702 315   1 606 744 
Pensjonskostnader 1 456 466   952 909   1 749 822   1 461 336 
Andre ytelser -963 000   -899 136   -458 723   -670 676 
Sum 22 376 112   17 816 851   32 900 057   30 154 766   
   
Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 31 årsverk og i konsernet 51 årsverk.     
    
Ytelser til ledende personer Adm.direktør Styret  
Lønn  1 171 628   364 500 
Pensjonsutgifter 161 699   -   
Annen godtgjørelse 177 357   -   
Sum godtgjørelse 1 510 684   364 500     
 
Ledende ansatte har ikke avtale om bonus, sluttvederlagsordning eller aksjebasert avlønning. 

Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til adm.direktør, styreleder eller andre nærstående parter. Ingen lån eller
garantier utgjør mer enn 5 % av selskapets aksjekapital.     

     
Revisor     

Morselskap: 
Lovpålagt revisjon  66 845 
Andre tjenester  17 400 
Andre tjenester konsern  22 900 
Sum honorar til revisor  107 145 
 
Datterselskap: 
Lovpålagt revisjon  80 260 
Andre tjenester  13 280 
Sum honorar til revisor  93 540
 
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.     

Note 2
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
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 Dragefossen AS Konsern 
Årets skattekostnad fordeler seg på: 2017 2016 2017 2016
     
Betalbar skatt 437 694   395 428   379 857   312 045 
Korreksjon betalbar skatt tidligere år  -     -     -     -   
Endring i utsatt skatt  677 057   972 189   760 421   1 327 007 
Effekt av endring i skattesats  -     -     -     -   
Sum skattekostnad  1 114 751   1 367 617   1 140 278   1 639 052 
     
Beregning av årets skattegrunnlag:     
     
Resultat før skattekostnad  4 184 436   4 117 939   4 099 090   5 045 916 
Permanente forskjeller   *)  -535 799   323 219   -482 654   337 119 
Endring i midlertidige forskjeller  -1 824 911   -2 859 448   -2 033 698   -3 056 342 
Anv fremførbart sktm underskudd  -     -     -     -1 078 513 
Årets skattegrunnlag  1 823 726   1 581 710   1 582 738   1 248 180 
     
Oversikt over midlertidige forskjeller:     
     
Fordringer  -290 566   -12 183   -485 357   -147 020 
Varer  -     -     -     -55 000 
Anleggsmidler  -17 423 834   -19 484 191   -19 684 858   -22 567 714 
Avsetning etter god regnskapsskikk  -     -     -     -20 000 
Pensjoner  -6 193 387   -6 236 324   -6 193 387   -6 236 324 
Skattemessig fremførbart underskudd  -     -     -628 830   -   
Sum   -23 907 787   -25 732 698   -26 992 432   -29 026 058 
     
Utsatt skattefordel 24% i 2016/23% i 2017  -5 498 791   -6 175 848   -6 208 259   -6 966 254   
 

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 24 % av resultat før skatt:   
    
 Dragefossen AS  Konsern 
    
Resultat før skatt  4 184 436    4 099 090 
24 % skatt av resultat før skatt  1 004 265    983 782 
Permanente forskjeller (24 %)*  -128 592    -115 837 
Korreksjon betalbar skatt tidligere år    2 410 
Effekt av endring i skattesats**  239 078    269 924 
Beregnet skattekostnad  1 114 751    1 140 279 
    
Effektiv skattesats ** 26,6 %  27,8 %
    
* Inkluderer: ikke fradragsberettige kostnader, som for eksempel representasjon, kontingenter, gaver og inntekter/   
kostnader  knyttet til aksjeinvesteringer innenfor fritaksmetoden    
** Reduksjon skattesats fra 24% i 2017 til 23% i 2018 effekt utsatt skatt/-skattefordel     
   

Note 3
Skatt



Dragefossen AS - Årsrapport 2017  ·  13

Dragefossen AS

Varige driftsmidler Kraftstasjoner Bygninger, Driftsløsøre, Sum varige 
  tomter, fiber m.v. inventar, verktøy o.l. driftsmidler
Anskaffelseskost pr 01.01.17  58 430 133   44 847 888   26 904 468   130 182 489 
Tilgang kjøpte driftsmidler  587 024   2 845 724   3 178 182   6 610 930 
Avgang solgte driftsmidler  -     1 137 475   343 118   1 480 593 
Anskaffelseskost 31.12.17  59 017 157   46 556 137   29 739 532   135 312 826 
     
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17  21 962 416   12 684 362   23 526 152   58 172 930 
     
Balanseført verdi pr. 31.12.17  37 054 741   33 871 775   6 213 380   77 139 896 
     
Årets avskrivninger  1 750 558   1 332 548   1 752 319   4 835 425   
   
     
Konsern
     
Varige driftsmidler Kraftstasjoner Bygninger, Driftsløsøre, Sum varige 
  tomter, fiber m.v. inventar, verktøy o.l. driftsmidler
Anskaffelseskost pr 01.01.17  58 430 133   77 339 935   33 211 288   168 981 356 
Tilgang kjøpte driftsmidler  587 024   3 043 382   5 611 800   9 242 206 
Avgang solgte driftsmidler  -     1 137 475   343 118   1 480 593 
Anskaffelseskost 31.12.17  59 017 157   79 245 842   38 479 970   176 742 969 
     
Mottatt offentlig tilskudd  -     5 185 819   -     5 185 819 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17  21 962 416   22 471 563   29 567 794   74 001 773 
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.17  -     10 929 687    10 929 687 
Reverserte nedskrivninger 31.12.17  -     -     -     -   
     
Balanseført verdi pr. 31.12.17  37 054 741   40 658 773   8 912 176   86 625 690 
     
Årets avskrivninger  1 750 558   1 904 414   2 167 607   5 822 579   
 

Både morselskapet og konsernet benytter linære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske
levetiden for driftsmidlene er beregnet til:     
     
• Kraftstasjoner  10 - 50 år 
• Bygninger, fiber m.v. 10 - 50 år 
• Driftsløsøre  m.v 0  - 10 år 
• Tomter 0 år 
     
Det er i løpet av året ikke foretatt reversering av tidligere års nedskrivninger.     
      
   

Note 4
Varige driftsmidler
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 Ervervet Kontor Land Eierandel St.andel
Rognan Bioenergi AS 1.1.98  Rognan Norge 100 % 100 %
Peder Brenne AS 1.1.97  Rognan Norge 100 % 100 %  
    
Begge datterselskapene konsolideres i konsernets regnskap. 
Investeringen i datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.     
 
Investering etter kostmetoden (Selskapsregnskapet)      
      
Selskapets navn Aksje- Antall  Balanseført   Sum  Resultat 2017 
 kapital aksjer verdi Egenkapital  
Rognan Bioenergi AS 2 000 000 200 5 000 000 8 908 588 354 101
Peder Brenne AS 1 500 000 1 500 9 037 000 4 851 960 -464 973

 Anskaff.  Bokført Markeds- Resultatført
 kost  verdi verdi verdiendring 
Markedsbaserte aksjer     
Aksjefond  7 028 782   3 648 987   3 648 987   647 327 
Sum markedsbaserte aksjer  7 028 782   3 648 987   3 648 987   647 327    
 
Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi. Virkelig verdi er fastsatt i henhold til verdien som er observerbar
i markedet på balansedagen.      

Dragefossen AS Peder Brenne AS Rognan Bioenergi AS 
Fordringer 2017 2016 2017 2016
     
Lån til foretak i samme konsern  -     -     1 432 465   442 057 
Kundefordringer  40 556   397 734   -     -   
Andre fordringer  -     250 000   
Sum  40 556   647 734   1 432 465   442 057 
Herav fordringer som forfaller > 1 år  -     -     -     -     
 
 Peder Brenne AS Rognan Bioenergi AS 
Gjeld 2017 2016 2017 2016
     
Leverandørgjeld  335 548   5 998   -     -   
Annen kortsiktig gjeld  -     -     -     -   
Sum  335 548   5 998   -     -   

Note 5
Datterselskap, tilknyttet selskap m. v.

Note 6
Finansielle instrumenter

Note 7
Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap
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 Dragefossen AS Konsern 
Fordringer med forfall  senere enn ett år 2017 2016 2017 2016
     
Andre langsiktige fordringer  1 398 000   1 398 000   1 398 000   1 398 000  
     
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 2017  2016  2017  2016
    
Gjeld til kredittinstitusjoner  23 400 000   25 487 496   23 400 000   25 657 496 
Annen langsiktig gjeld  -     -     -     -   
Sum  23 400 000   25 487 496   23 400 000   25 657 496   
   
 2017  2016  2017  2016

Gjeld sikret ved pant  37 567 705   35 926 236   38 734 372   37 426 236  
     
Pantsatte eiendeler:     
Varige driftmidler  77 139 897   76 844 985   86 625 690   84 686 656 
Varelager  -     -     2 664 500   2 922 134 
Fordringer  14 542 392   16 745 319   18 159 412   21 051 563 
Sum  91 682 289   93 590 304   107 449 602   108 660 353 

 Dragefossen AS Konsern 
 2017 2016 2017 2016
     
Varer  1 899 542   1 491 543   5 613 235   5 071 748 
Sum  1 899 542   1 491 543   5 613 235   5 071 748 
     
Varelageret er vurdert til anskaffelseskost. Ukurans er identifisert og varer i denne kategorien er nedskrevet til estimert virkelig verdi.   
    

 Dragefossen AS Konsern 
 2017 2016 2017 2016
     
Bundne skattetrekksmidler utgjør:  1 294 168   1 066 209   1 882 054   1 075 108  

Note 8
Fordringer og gjeld

Note 9
Varer

Note 10
Bankinnskudd
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Dragefossen AS     
     
Aksjekapitalen består av:  Antall Pålydende Balanseført
     
Ordinære aksjer   1 295   5 000   6 475 000 
Sum   1 295    6 475 000 
     
Dragefossen AS har 822 aksjonærer pr 31.12.2017 og samtlige aksjer har like rettigheter. 
Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen.      
 
     
Oversikt over de største aksjonærene/ledende personer pr 31.12.2017:     
     
  Ant aksjer Sum Eierandel Stemmeandel
     
Daglig leder   2   2  0,2 % 0,2 %
Styrets leder   1   1  0,1 % 0,1 %
Styremedlemmer   13   13  1,0 % 1,0 %
SKS Eiendom AS   25   25  1,9 % 1,9 %
Kjivjo AS   17   17  1,3 % 1,3 %
Svanhild Solvang   14   14  1,1 % 1,1 %
Sum   72   72  5,6 % 5,6 %
Øvrige (eierandel < 1%)   1 223   1 223  94,4 % 94,4 %
Totalt antall aksjer   1 295   1 295  100,0 % 100,0 %

Dragefossen AS 
 Aksjekapital Overkurs Annen EK Sum    
  
Egenkapital pr 31.12.2016   6 475 000   12 229 500   93 388 632   112 093 132 
Egenkapital pr 01.01.17   6 475 000   12 229 500   93 388 632   112 093 132 
Årets resultat      3 069 685   3 069 685 
Avsatt utbytte   -     -     -1 942 500   -1 942 500 
Egenkapital pr 31.12 2014   6 475 000   12 229 500   94 515 817   113 220 317 

     
Konsern     
     Sum
Egenkapital pr 31.12.16   6 475 000   12 229 500   93 220 642   111 925 142 
Egenkapital pr 01.01.17   6 475 000   12 229 500   93 220 642   111 925 142 
Årets resultat    -     -     2 958 812   2 958 812 
EK effekt av konsernbidrag     2 410   2 410 
Avsatt utbytte   -     -     -1 942 500   -1 942 500 
Egenkapital pr 31.12 2014   6 475 000   12 229 500   94 239 364   112 943 864 

Note 11
Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Note 12
Egenkapital
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Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.   
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.     
Selskapets pensjonsordninger omfatter i alt 49 personer. Ordningene gir rett til definerte  fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig 
av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom 
et forsikringsselskap. Ytelsesordningen ble i 2014 lukket og de fleste ansatte er overført til OTP ordning med Innskuddspensjon.    
Datterselskapene har OTP ordninger med innskuddspensjon.      
      
 Dragefossen AS
     2017
     
Nåverdi av årets pensjonsopptjening      461 013 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen      729 911 
Avkastning på pensjonsmidler      -991 369 
Netto pensjonskostnad      199 555 
Andel arbeidsgiveravgift av pensjonskostnaden    23 512
Resultatført nettoforpliktelse levealdersjustering     -375 088 
Administrasjonskostnader      189 171 
Resultatført pensjonskostnad      37 150   
 
 Dragefossen AS 
    2017 2016
     
Opptjente pensjonsforpliktelser pr 31.12     30 358 108   28 391 641 
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering    -     -   
Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12    30 358 108   28 391 641 
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12     29 433 662   27 918 316 
Ikke resultatført virkning av estimatavvik     5 268 941   5 762 999 
Netto pensjonsforpliktelse     6 193 387   6 236 324 
     
Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden  2017 2016
Diskonteringsrente    2,40 % 2,60 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler    4,10 % 3,60 %
Forventet lønnsvekst    2,50 % 2,50 %
Forventet G-regulering    2,25 % 2,25 %
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling   1,50 % 1,50 %
     
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.  
Av pensjonsordningens midler er 26,6% investert i en veldiversifisert aksjeportefølje og eiendom, og resten i obligasjoner   
og pengemarkedet med høy kredittverdighet.      
      
 
AFP
 
Forpliktelser i (ny) AFP-ordning 
Som erstatning for den gamle AFP-
ordningen er det etablert en ny AFP-
ordning. Den nye AFP-ordningen er, 
i motsetning til den gamle, ikke en 
førtidspensjonsordning, men en ordning 
som gir et livslangt tillegg på den ordinære 
pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut 
den nye AFP-ordningen fra og med fylte 
62 år, også ved siden av å stå i jobb, og 
den gir ytterligere opptjening ved arbeid 
fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en 
ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, 
og finansieres gjennom premier som 
fastsettes som en prosent av lønn. 
Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling 
og allokering av forpliktelse og midler i 

ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen 
behandlet som en innskuddsbasert 
pensjonsordning hvor premiebetalinger 
kostnadsføres løpende, og ingen 
avsetninger foretas i regnskapet. 
I 2017 utgjorde premien 2,5 % av lønn 
mellom 1G og 7,1G (uendret fra 2016). 

Tilskudd til AFP ordningen inngår i 
regnskapslinjen lønnskostnader og utgjorde 
i 2017 TNOK 396 (2016: TNOK 353). 

Fellesordningen for AFP offentliggjør 
ikke anslag på fremtidige premiesatser, 
men legger til grunn at premien for ny 
AFP må økes over tid for å imøtekomme 
forventninger om økte utbetalinger med 
tilstrekkelig bufferkapital.      

Foretak som deltar i AFP-ordningen 
er solidarisk ansvarlig for to tredeler 
av pensjonen som skal utbetales til de 
arbeidstakere som til enhver tid fyller 
vilkårene. Ansvaret gjelder både manglende 
innbetaling og dersom premiesatsen viser 
seg å være utilstrekkelig.

Det foreligger en underdekning i ordningen. 
Ved eventuell avvikling av ordningen har 
foretakene som deltar i ordningen plikt til 
fortsatt premiebetaling for dekning av  
pensjonsutbetalinger til arbeidstakere som 
er tiltrådt eller som fyller vilkårene for 
avtalefestet pensjon på 
avviklingstidspunktet. 

Note 13
Pensjoner
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Dragefossen AS
Kostnadsført innskudd utgjorde NOK 956 801 i 2017.

Konsern
Kostnadsført innskudd utgjorde på konsernnivå NOK 1 207 128 og NOK 1 250 157 i henholdsvis 2016 og 2017.

Nærstående part  Tilknytning Eierandel 
Rognan Bioenergi AS  Datterselskap 100 %
Peder Brenne AS  Datterselskap 100 %
     
Transaksjoner med nærstående parter     
Gruppen har foretatt flere forskjellige transaksjoner med nærstående parter. Alle transaksjoner er foretatt som del av den    
ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentligste transaksjonene som er foretatt er som følger:   
  
Morselskapet har levert strøm til Rognan Bioenergi AS med kr. 533.442,-    
Rognan Bioenergi har levert fjernvarme til morselskap med kr. 22.377,-    
Peder Brenne AS har leid lokaler hos Rognan Bioenergi AS med kr. 269.364,- og leid lokaler hos Dragefossen med kr 68.736,-.   
Peder Brenne har levert varer og tjenester til morselskapet med kr. 924.237,-, og til Rognan Bioenergi AS med kr.45.577,-.   
Morselskapet har levert andre varer og tjenester til Peder Brenne AS med kr. 111.057,-.    
Morselskapet har levert andre varer og tjenester til Rognan Bioenergi AS med kr. 672.326,-.    
       
    

 Eierandel Anskaffelseskost Balanseført
Storebrand - 11 220 11 220
REN AS 0,23 % 1 000 1 000
Stamfiber AS 6,20 % 62 000 62 000
NordlandsNett AS 10,10 % 42 000 000 42 000 000
Fiber Norway 2,93 % 1 824 295 1 824 295
Sum  43 898 515 43 898 515
     
Nordlandsnett AS hadde i 2017 et positivt resultat med NOK 75 366 408. 
Dragefossen AS sin andel av resultatet utgjør NOK 7 612 007 for 2017.    
 
I 2017 har Nordlandsnett AS foreslått et utbytte til eierne på NOK 25 000 000.    
 
Dragefossen AS sin andel av foreslått utbytte utgjør NOK 2 525 000 og blir inntektsført i 2018.    
 
     

Note 14
Innskuddspensjon

Note 15
Transaksjoner med nærstående parter

Note 16
Aksjer og andeler i andre foretak m. v.
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Kontantstrømoppstilling
01.01 - 31.12.2017

 Dragefossen AS Dragefossen AS konsern 
      
 2017 2016     2017 2016
      
   Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter  
  4 184 436   4 117 939  Resultat før skatt   4 099 090   5 045 916 
  -     -    Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap  -     -   
  -114 902   -    Betalbar skatt   -312 045   -   
  -581 790   -937 500  Gevinst/Tap salg av anleggsmidler   -991 790   -940 500 
  4 835 425   4 491 348  Ordinære avskrivninger   5 822 579   5 337 601 
  -42 937   -195 502  Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger  -42 937   -195 502 
  -435 471   5 817 383  Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld  51 790   5 129 990 
  -3 486 411   -5 881 593  Endring i andre tidsavgrensningsposter   -2 657 018   -5 788 161 
  4 358 350   7 412 075  Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  5 969 669   8 589 344 
     
   Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter  
  -6 610 930   -7 617 746  Investeringer i varige driftsmidler   -9 242 205   -8 057 752 
  1 480 593   937 500  Salg av varige driftsmidler (salgssum)   1 890 593   940 500 
  -1 824 295   -    Endring i andre investeringer    -1 824 295   -   
  -6 954 632   -6 680 246  Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -9 175 907   -7 117 252 
     
   Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter  
  1 641 469   -    Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig)   1 308 136   -   
  -     -10 087 748  Nedbetaling av gammel gjeld   -     -10 421 081 
  -     -    Endring kassakreditt   -     -   
  -1 944 500   -2 708 000  Utbytte   -1 944 500   -2 708 000 
  -303 031   -12 795 748  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -636 364   -13 129 081 
     
  -2 899 313   -12 063 919  Netto endring i likvider i året   -3 842 602   -11 656 989 
  8 169 774   20 233 693  Kontanter og  bankinnskudd per 01.01   9 993 581   21 650 570 
  5 270 461   8 169 774  Kontanter og  bankinnskudd per 31.12   6 150 979   9 993 581 



20  ·  Dragefossen AS - Årsrapport 2017

Glimt fra året som gikk
Dragefossen samarbeider med ulike aktører innenfor miljø, idrett, kultur og undervisning. 
Kombinasjonen av samarbeidet, engasjementet og bredden speiler Dragefossens verdier;

STOLT - KOMPETENT - KVALITET - FREMTIDSRETTET

Dragefossens populære kraftseminar for aksjonærer og kunder under Blåfrostfestivalen.

Som stolt sponsor overvar vi åpningskampen på Vensmoen 
kunstgressbane.

Yrende folkeliv på Dragefossen stadion under FKSK 
Miniputturnering.

Nytt av året er 
Dragefossens 
fordelsprogram 
-Det skal være en 
fordel. En fordel for 
våre strømkunder 
og for det lokale 
næringslivet.

Stolte 1.klassinger ved Røkland skole som mottok årets refleks-
vester fra Dragefossen.
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Revisjonsberetning
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Revisjonsberetning forts.
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Postadresse:
Postboks 20
8251 Rognan

Besøksadresse:
Osveien 6
8250 Rognan

E-post: firmapost@dragefossen.no
Web: www.dragefossen.no
Org. nr: 911 204 177 MVA
Telefon: 75 68 19 50

DRAGEFOSSEN AS

Saltdal

Tromsø

Trondheim

Bergen
Oslo

Stavanger

Uansett hvor du har hus eller hytte kan du kjøpe strøm fra Dragefossen.

Følg Dragefossen på Facebook.com/dragefossen

Hyttestrøm
avtalen for deg som ønsker 

en enkel og oversiktlig 
strømavtale til hytta

Boligstrøm 
avtalen for deg som ønsker 

en enkel og oversiktlig 
strømavtale

Fastpris 
avtalen for deg som ikke 

ønsker svingninger i 
strømprisen

Spotpris 
avtalen for deg som 

ønsker å følge strøm-
markedet

Strøm m/trygghetsgaranti
avtalen for deg som ønsker 

å følge strømmarkedet 
inntil et gitt pristak


