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Kistefoskonsernet 2017
Kistefoskonsernet hadde en positiv utvikling i 2017 og fikk et resultat etter skatt på NOK 341 mill. for
2017, som er en forbedring på NOK 1 198 mill. fra 2016 (NOK -857 mill.). Hovedpunkter inkluderer:
x
x
x
x
x
x

Advanzia Bank fortsatte sin gode vekst og økte resultat etter skatt med 17% til NOK 439 mill.
Viking Supply Ships har belastet konsernresultatet med et underskudd på NOK -322 mill. (NOK
-399 mill. i 2016).
Western Bulk hadde en positiv utvikling i løpet av 2017 og leverte et resultat etter skatt på
NOK 35 mill. (NOK -309 mill. i 2016).
1881 Group AS kjøpte 100 % av Digitale Medier 1881 med effekt fra 1. februar 2017 og
leverte et EBITDA-resultat på NOK 115 mill. i 2017 (NOK 87 mill.).
Salget av Phonero ga i 2017 en regnskapsmessig gevinst på NOK 242 mill., og salget av Infront
en gevinst på NOK 117 mill. Atex solgte det alt vesentlige av sin virksomhet, som ga et
regnskapsmessig tap for Kistefos på NOK 46 mill. Atex vil bli avviklet i løpet av 2018.
Konsernets frie likviditet utgjorde NOK 1 057 mill. (NOK 863 mill.) ved utgangen av året, og
morselskapets frie likviditet var NOK 525 mill. (NOK 261 mill.).

Kistefoskonsernets omsetning i 2017 var NOK
9 377 mill., som var en økning på NOK 1 197
mill. fra foregående år (NOK 8 180 mill.).
Økningen skyldes vesentlig høyere ratenivå og
fraktinntekter i Western Bulk og god vekst i
Advanzia Banks inntekter, som mer enn
oppveiet det lavere aktivitets- og ratenivået i
Viking Supply Ships. 1881 Group økte også
omsetningen etter kjøpet av Digitale Medier
1881.
Driftsresultatet for året var NOK 205 mill., som
var en forbedring på NOK 566 mill. fra NOK
-361 mill. i 2016. Forbedringen i driftsresultatet forklares i hovedsak av resultatøkning i Western Bulk og Advanzia Bank.
2016-tallet var også negativt påvirket av tapet
ved konkursen i Bulk Invest.
Konsernets netto finansresultat ble forbedret
med NOK 624 mill. fra NOK -436 mill. i 2016 til
NOK 188 mill. Resultatet i 2016 var negativt
påvirket av nedskriving av aksjer i Atex Group,
mens det positive finansresultat i 2017 er
påvirket bla. av gevinster på salg av aksjer i
Phonero og Infront.
Resultat etter skatt økte med NOK 1 198 mill.
fra NOK -857 mill. i 2016 til NOK 341 mill. i
2017.

Konsernets totale balanseførte eiendeler var
NOK 22 831 mill. pr. 31.12.2017, som var en
økning på NOK 5 775 mill. fra NOK 17 056 mill.
i 2016. Økningen forklares i hovedsak av økt
forretningsvolum i Advanzia Bank.
Konsernets langsiktige gjeld var NOK 4 192
mill. ved årsslutt 2017 (NOK 3 768 mill. ved
årsslutt 2016).
Kortsiktig gjeld var på NOK 16 430 (NOK
11 218 mill. i 2016), hvorav innskudd fra
kunder i Advanzia Bank utgjør NOK 15 295
mill.
Konsernets bokførte egenkapital er NOK 2 209
mill. (NOK 2 070 mill). Det vurderes at
konsernet har betydelige merverdier utover
bokførte verdier.

Konsoliderte virksomheter

Advanzia Bank S.A. (60,3 % eierandel)
Advanzia økte resultat etter skatt med 17% fra
EUR 40,2 mill. i 2016 til EUR 47,0 mill. i 2017.
Advanzias netto inntekter økte med 21%, fra
EUR 137,5 mill i 2016 til EUR 166,4 mill. i 2017.
Forskjellen mellom inntektsvekst og
lønnsomhetsvekst skyldes regulatoriske
endringer og betydelig investering i bla.
markedsføring for å sikre fortsatt sterk
fremtidig vekst. Markedsføringskostnadene
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økte med 26%, fra EUR 20,2 mill. i 2016 til EUR
25,6 mill. i 2017.
I 2017 passerte Advanzia Bank 1 million
utstedte kredittkort. Økningen skyldes god
kundetilgang i bankens hovedmarked i
Tyskland, økning av aktiviteten i Østerrike
samt oppkjøp i Frankrike.
I løpet av året utstedte banken 241 000 nye
aktive kredittkort, som er en 25% økning fra
antall nye kort i 2016 (194 000). Ved utgangen
av året hadde Advanzia 760 000 kredittkort i
aktiv bruk, som ga en økning på 23 % fra 2016.
Netto utlån til kunder etter tapsavsetninger
var ved utgangen av året EUR 1 170 mill., en
økning på 31 % fra 2016. Banken har i løpet av
2017 også diversifisert sine finansieringskilder
ved opptak av et sikret lån på EUR 100 mill. fra
en stor europeisk bank.
Advanzia har fortsatt den positive utviklingen i
Østerrike, og man leverer resultater på linje
med det Advanzia erfarte under oppstarten i
Tyskland. I løpet av 2017 har selskapet fått
25 000 nye aktive kredittkortkunder i
Østerrike, som er en økning på 47% fra 2016.
Advanzia har fortsatt arbeidet med å forbedre
utviklingen i Frankrike slik at selskapet kan øke
kundeinntaket og oppnå lønnsomhet.
Selskapet arbeider i hht. handlingsplanen som
ble lagt i 2016, men virksomhetens natur gir
opp til et års forsinkelse før det blir en synlig
resultateffekt av tiltakene. Som en del av
handlingsplanen har Advanzia gjennomført sitt
første oppkjøp av en låneportefølje fra My
Money Bank (deler av tidligere GE Money
Bank i Frankrike). Kjøpet bidro med 16 000
nye aktive kredittkortkunder og ca. EUR 60
mill. i brutto lånebalanse.
Bankens totale kapitaldekning er ved utløpet
av 2017 på 14,2% som gir en overdekning på
EUR 31 mill. utover regulerende myndighets
kapitaldekningskrav på 11%. Tilsvarende var
kapitaldekningen ved utløpet av 2016 13,8%.
I løpet av 2017 har Advanzia betalt EUR 10,7
mill. i utbytte til aksjonærene.

Viking Supply Ships AB (78,6 % eierandel)
Konsernet Viking Supply Ships AB fikk et
resultat etter skatt på SEK -332 mill. (SEK -406
mill. i 2016). Resultatet for 2017 inkluderer
ytterligere nedskrivning av PSV-flåten på SEK
51 mill.
Netto omsetning var på SEK 331 mill. i 2017
(SEK 760 mill.). Nedgangen i omsetning
skyldes kraftig redusert aktivitet innenfor de
fleste av selskapets virksomhetsområder.
Virksomheten i datterselskapet TransAtlantic
AB ble avviklet i 2016. Etter avviklingen av
TransAtlantic består morselskapet Viking
Supply Ships ABs virksomhet kun i å eie aksjer
i det heleide datterselskapet Viking Supply
Ships A/S, som på sin side eier en flåte med 8
AHTS-fartøy og 5 PSVer.
EBITDA for konsernet endte på SEK -185 mill.
mot SEK 160 mill. i 2016. Nedgangen i resultat
skyldes utfordrende markedsforhold med lav
utnyttelsesgrad og lave rater. Den
gjennomsnittlige dagraten for selskapets
AHTS-fartøy for året var USD 29 000 (USD 50
500) og utnyttelsesgraden var 32% (54%).
Dette ekskluderer fartøy i opplag.
Grunnet de vedvarende svake
markedsforholdene har det heleide
datterselskapet VSS A/S gjennom andre
halvdel av 2017 forhandlet med bankene om
en restruktureringsløsning som i januar 2018
resulterte i en avtale om reduserte avdrag,
rentebetalinger og justerte lånebetingelser
frem til første kvartal 2020. Morselskapet VSS
AB har i januar 2018 som en del av
restruktureringen blitt tilført egenkapital på
SEK 123 mill. gjennom en emisjon rettet mot
de eksisterende aksjonærene. Kistefos
investerte SEK 98 mill. i emisjonen. I tillegg til
aksjetegningen mottok Kistefos aksjer som
kompensasjon for emisjonsgaranti og for
arbeidet med restruktureringen. Kistefos’
eierandel har etter dette økt fra 75,3 % til 78,6
%.
Ratene i spotmarkedet fortsetter å være
preget av lav aktivitet og overkapasitet av
fartøyer. Det oppnås tidvis høyere rater for
korte perioder drevet av høyere aktivitet og
flåteutnyttelse. Ved utgangen av året opererte
fem av selskapets AHTS-fartøy i spotmarkedet
i Nordsjøen og tre AHTS-fartøy var i opplag.
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Samtlige fem PSV-fartøy var ved utgangen av
året i opplag.

markedsratene har også økt i 2017, spesielt i
fjerde kvartal.

VSS har på bakgrunn av de utfordrende
markedsforholdene fra slutten av 2016 og i
2017 flagget om samtlige AHTS-fartøy fra hhv.
dansk og svensk til norsk flagg. Avgjørelsen
gjenspeiler et ønske om å videreføre satsingen
både på markedet i Norge og nordområdene,
og understreker også satsingen på den
kompetansen som VSS’ skandinaviske
mannskap besitter. Omflaggingen har medført
både et redusert kostnadsnivå og en sterkere
kommersiell stilling mot det norske markedet.

Western Bulk gjennomførte i første kvartal
2017 en rettet emisjon på NOK 154 mill.
(tilsvarende USD ~18 mill.) mot de største
eksisterende eierne. Kistefos tegnet seg for
NOK 119 mill.

Som et ytterligere grep for å øke
effektiviteten, styrke det kommersielle fokus
mot de nordlige regionene og øke kvaliteten
på vår kundeservice er det i starten av 2018
besluttet å flytte hovedkontoret fra
København til Kristiansand.

Western Bulk Chartering AS (75,0 % eierandel)
Western Bulk Chartering (Western Bulk)
leverte net TC-resultat på USD 40,5 mill. i
2017. Dette er på nivå med 2015 og en
betydelig økning fra 2016 (USD 4,4 mill.).
Andre halvår utgjorde USD 25,4 mill., hvorav
fjerde kvartal var på hele USD 17,3 mill., det
høyeste nivået i et kvartal siden 2012.
Western Bulk hadde en gjennomsnittlig net
TC-margin pr. skipsdag på USD 792 i 2017, mot
USD 96 i 2016. Antall skip var i gjennomsnitt
140 i 2017, mot 125 i 2016.
Resultat etter skatt var i 2017 USD 4,3 mill.,
mot USD -36,9 mill i 2016. Resultatet i 2017
har utviklet seg på samme måte som net TC,
og dersom man ser isolert på andre halvår har
selskapet levert USD 6,4 mill. i resultat etter
skatt. Resultatene har økt gradvis gjennom
året og nådde historisk sterke nivåer i 4.
kvartal.
Balansen mellom tilbud og etterspørsel
fortsetter å forbedres og i 2017 har markedsratene (BSI-indeksen) vært betydelig høyere
enn i 2016. Gjennomsnittlig rate økte med
52% (USD 3 181) fra et gjennomsnitt på USD 6
164 pr. dag i 2016 til USD 9 345 pr. dag i 2017.
Andre halvår 2017 var spesielt sterkt og
markedsratene var over USD 12 000 pr. dag
for første gang siden mars 2014. Volatiliteten i

Western Bulk har i løpet av 2017 bygget opp
igjen markedsposisjonen og tilliten etter
uroen som fulgte i forbindelse med konkursen
i Bulk Invest i 2016. Etter et spesielt sterkt
fjerde kvartal forventes videre resultatvekst i
2018.

1881 Group AS (100 % eierandel)
1881 Group AS hadde i 2017 en omsetning på
NOK 394 mill. (NOK 270 mill.). Økningen
skyldes at 1881 Group kjøpte 100 % av Digitale
Medier 1881 på slutten av 2016 med effekt fra
1. februar 2017. Selskapet oppnådde et
EBITDA-resultat på NOK 115 mill. (NOK 87
mill.) i 2017. Resultat etter skatt falt fra NOK
35 mill. til NOK 19 mill. pga.
goodwillavskrivinger på NOK 56 mill. i
forbindelse med kjøpet. Volumnedgangen fra
kjernetjenestene var i 2017 lavere enn i
tidligere år, og vekst i nye tjenester oppveier
delvis for et fallende marked innenfor
tradisjonelle tjenester. Markedsandelen har
vært stabil gjennom året. Kjøpet av Digitale
Medier 1881 har medført en styrket satsning
på felles merkevare, samt at man har oppnådd
kostnadssynergier som følge av transaksjonen.

Morselskapet Kistefos AS
Driften i morselskapet har vært som forventet
med et driftsresultat på NOK -77 mill. (NOK 118 mill. i 2016. Tallet for 2016 inkluderte
engangseffekter ved endring av
avsetningsprinsipper).
Finansresultatet for perioden var NOK -434
mill. (NOK -222 mill.). Det negative
finansresultatet skyldes nedskriving av aksjer i
datterselskap på NOK 715 mill. som følge av
verdijustering av aksjer i VSS. Inntektsførte
konsernbidrag og utbytter fra datterselskap
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var på NOK 413 mill. Netto eksterne rentekostnader var i 2017 NOK -103 mill. (NOK -64
mill.).
I november utstedte Kistefos AS et nytt 4-årig
usikret obligasjonslån (KIST05) på NOK 600
mill., og kjøpte samtidig tilbake NOK 320 mill.
av det eksisterende obligasjonslånet (KIST04).
Rentekostnader for 2017 inkluderer overkurs
på NOK 18 mill. ved tilbakekjøpet av KIST04.
Resultat etter skatt for morselskapet ble NOK
-499 mill. (NOK -343 mill.).
Morselskapets frie likviditet ved utgangen av
året var NOK 525 mill. (NOK 261 mill.)
Morselskapets bokførte egenkapital var NOK
1 258 mill. pr. 31. desember 2017 (NOK 1 927
mill.). Egenkapitalandel ble 37% (52 % ved
utgangen av 2016).
Morselskapet har ikke forsknings- og
utviklingsaktiviteter i 2017. De
datterselskap som har denne type
aktiviteter har beskrevet dette nærmere i
sine respektive årsberetninger.

inkorporert i applikasjoner, og kan gjenkjenne
og forhindre angrep uten menneskelig
intervensjon - såkalt RASP-teknologi (Runtime
Application Self Protection). Promon har
hovedfokus på bank- og finanssektoren, men
leverer produkter til en rekke ulike bransjer,
og flere store internasjonale selskaper bruker
Promons løsninger.
Selskapet har hatt en sterk ordrevekst i 2017.
Dette resulterte i en omsetning på NOK 29
mill. i 2017, en økning på 51% fra 2016.
EBITDA var ca. NOK -2 mill, sammenlignet med
ca. NOK -6 mill. i 2016. Selskapet forventer
videre omsetningsvekst i 2018.

Oslo Airport City AS (27,0% eierandel)
Oslo Airport City er et utviklingsselskap
innenfor eiendom som skal bygge ut deler av
området beliggende mellom Oslo Lufthavn
Gardermoen/OSL og Jessheim. Selskapet eier
et samlet tomteområde på ca. 1 050 mål.

Lumarine AS (94,9 % eierandel)
Utviklingen i ikke-konsoliderte
porteføljeselskaper

Kappa Bioscience AS (55,0 % eierandel)
Kappa utvikler og leverer syntetisk vitamin K2.
I 2017 har Kappa fått på plass en ny og mer
effektiv produksjonslinje, samt integrert
oppkjøpene som ble gjort i 2016 (Synthetica
og PPM Ingredients). Utover dette har Kappa
fortsatt den organiske topplinjeveksten.
Omsetningen for året ble NOK 106 mill. (NOK
89 mill.) og EBITDA ble NOK 9 mill. (NOK 13
mill.). EBITDA-nedgangen skyldes i hovedsak
engangskostnader knyttet til etablering av ny
produksjonslinje, samt integrering av de to
oppkjøpene som ble gjort i 2016.

Promon AS (30,4 % eierandel)
Promon er et norsk teknologiselskap som
spesialiserer seg på å sikre softwareapplikasjoner innenfor cyber-security. Promon
fokuserer på sikkerhetsløsninger som er

Lumarine er en produsent av rognkjeks, som
benyttes av lakseoppdretterne til bekjempelse
av lakselus og har produksjonsanlegg på
Tømmervåg utenfor Kristiansund. Lumarine
hadde i 2017 fokus på kvalitet i leveransene og
fått gode tilbakemeldinger på dette fra sine
kunder. Selskapet har hatt en omsetning på
NOK 23 mill. og en EBITDA på ca. NOK 3 mill.
Virksomheten ble startet opp i 2016 og hadde
i oppstartsåret en omsetning på NOK 1 mill. og
EBITDA på NOK -13 mill. Kistefos har i løpet av
2017 investert ytterligere i Lumarine for å
finansiere videre ekspansjon. Lumarine
iverksetter en rekke veksttiltak for å sikre
videre sterk vekst i 2018.

TradeIX Ltd. (26,7 % eierandel)
TradeIX er et nyopprettet fintechselskap med
hovedkontor i London, og har utviklet en ny
plattform for Trade Finance som bygger på
Blockchain-teknologi. TradeIX’ plattform
skaper økt transparens, reduserer antall
parter og mellomledd i en Trade Financetransaksjon, samtidig som risiko reduseres.
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Dette medfører at banker og deres kunder
oppnår store besparelser og får handlet mer
effektivt med hverandre enn hva man gjorde
tidligere.

tilrettelegging av arbeidsoppgaver ved
særskilte behov.

I september 2017 lanserte TradeIX prosjektet
«Marco Polo» i samarbeid med et
internasjonalt konsortium av banker og
finansinstitusjoner. 22 banker deltar nå i
prosjektet som har som mål å forenkle
transaksjoner og samtidig redusere
motpartsrisiko.

Kistefos driver ikke miljøforurensende
virksomhet av betydning. Konsernet er
imidlertid engasjert i virksomheter hvor det
kan være potensielle kilder til forurensning.
De respektive styrer i disse selskapene er
ansvarlig for å påse at virksomheten drives
forsvarlig og i tråd med de retningslinjer
som foreligger for å forhindre og begrense
miljøforurensning.

Ostomycure AS (68,5 % eierandel)

Konsernets risiki

Ostomycure utvikler et titanium-implantat for
å bedre livskvalitet for pasienter med utlagt
tarm. Målsetningen er at løsningen skal kunne
fungere som et alternativ til tradisjonelle
«stomiposer» på utsiden av kroppen.
Selskapet forbereder for tiden en utvidet
klinisk studie som skal påvise produktets
funksjonalitet. Planen er å igangsette denne i
løpet av 2018.

Konsernet er eksponert for ulike typer av
risiko. Utover den markedsrisiko som ligger
iboende i de enkelte selskap eller prosjekt,
er det også andre drifts- og finansrisiki
forbundet med konsernets aktiviteter.
Konsernet er eksponert for valutarisiko
gjennom drift og eierposisjoner, og sikrer
sine driftsaktiviteter mot valutasvingninger
der dette anses formålstjenlig. Konsernet
søker å ha langsiktig valutanøytral posisjon i
det konsernets gjeld er i forskjellige
utenlandske valutaer som gjenspeiler
inntekter i de forskjellige valutaer over tid.

Organisasjon og miljø
Kistefos-konsernet sysselsatte ved utgangen
av 2017 totalt 824 årsverk. Morselskapets
hovedkontor er i Oslo. Konsernet driver en
global virksomhet.
I morselskapet er antall årsverk ved
utgangen av året 14. Arbeidsmiljøet i
Kistefos er godt. I 2017 har det vært et
sykefravær på 24 dager (0,7 %) i
morselskapet. Det er ikke rapportert om
skader eller ulykker i konsernet eller i
morselskapet i 2017.
Konsernet er opptatt av å legge til rette for
å gi begge kjønn like muligheter relatert til
kompetanseheving, lønn og utviklingsmuligheter. Konsernet praktiserer en
personal- og rekrutteringspolitikk som ikke
diskriminerer. Morselskapet og konsernet
praktiserer likestilling ved ansettelser, og
søker en balansert fordeling mellom
kjønnene. Kistefos-konsernet har utarbeidet
en egen «code of conduct» som beskriver
de retningslinjer som ligger til grunn for bl.a.
å hindre diskriminering og også sørge for

Det er en iboende risiko forbundet med
kortsiktig og langsiktig likviditet i konsernet,
og konsernstyret har fokus på at likviditeten
til enhver tid skal være tilfredsstillende.
Konsernstyrets fokus på likviditet er viktig i
dagens dynamiske finansmarked og skal
sikre oppfyllelse av selskapets og konsernets
forpliktelser, men også for at konsernet skal
kunne være i stand til å handle
opportunistisk på interessante muligheter
når slike eventuelt materialiserer seg.
Konsernet er også eksponert mot endringer
i rentenivå, da konsernets gjeld har flytende
rente. Konsernets styre og ledelse følger
aktivt opp de ulike deler av virksomheten
som er eksponert mot risiko. For konsernets
bankvirksomhet er kredittrisiko den største
risikoen. Banken har en egen kredittfunksjon som overvåker og vurderer risiko.
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Vesentlige hendelser etter balansedagen og
forutsetning om fortsatt drift

Vi forventer fortsatt stabilt gode resultater fra
1881 Group.

Årsregnskapet er utarbeidet under
forutsetning om fortsatt drift. Styret
bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift
er tilstede.

For Kappa Bioscience forventer vi sterk vekst
og økt lønnsomhet.

Fremtidsutsikter

Lumarine vil øke sin produksjonskapasitet for å
vokse videre, øke lønnsomheten og bli en
ledende produsent av rensefisk med fokus på
kvalitet og bærekraft.

I 2018 forventer vi fortsatt sterk vekst i
Advanzia Banks kundemasse, utlånsvolum og
lønnsomhet.
Viking Supply Ships vil også i 2018 møte
utfordringer i et meget svakt offshoremarked,
men vi har god tro på at selskapets
nisjeposisjon med isbrytende/isklasse tonnasje
over tid gir vesentlig bedre muligheter enn det
generelle supplyskipmarkedet.

TradeIX er i ferd med å hente inn ytterligere
kapital for å finansiere videre vekst. Kistefos vil
delta i emisjonen.

For den øvrige porteføljen forventes det også
positiv verdiutvikling.

Styret i Kistefos AS,
Oslo, 14. mars, 2018

Vi forventer at Western Bulk Chartering vil
fortsette sin positive resultatutvikling og
levere et resultat som er betydelig høyere enn
det som ble oppnådd i 2017.
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KISTEFOS KONSERN
Morselskap

2016

RESULTATREGNSKAP

2017

(Beløp i NOK 1 000)

Konsern

2017

2016

DRIFTSINNTEKTER
Fraktinntekter skip
Salgsinntekter, øvrige
Inntekter bankvirksomhet
Gevinst /(tap) ved avgang anleggsmidler / virksomhet
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

7 146 558
393 865
1 796 166
112
40 532
9 377 234

6 370 063
275 152
1 451 691
9 911
73 579
8 180 396

DRIFTSKOSTNADER
Variable salg- og varekostnader
Driftskostnader skip
Rentekostnader og tapsavsetninger bankvirksomhet
Lønnskostnader
Av- og nedskrivninger på varige driftsmidler og imm. eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

65 101
6 887 775
635 968
563 792
285 176
734 111
9 171 923

60 354
6 165 194
526 113
455 989
445 537
888 479
8 541 665

205 310

(361 268)

213
0
17 002
328 836
136 762
(11 170)
0
(234 445)
(49 328)
187 871

(8 449)
(0)
23 971
(226 774)
171 875
0
0
(210 405)
(186 007)
(435 788)

Ordinært resultat før skattekostnad

393 181

(797 056)

Skatter

(52 075)

(60 007)

ÅRSRESULTAT

341 105

(857 063)

Minoritetens andel av årsresultat
Majoritetens andel av årsresultat

104 005
237 101

(115 629)
(741 434)

0
0
0
0
12 834
12 834

0
0
0
0
7 128
7 128

0
0
0
72 498
603
58 057
131 158

0
0
0
32 633
679
50 791
84 103

(118 324)

(76 975)

423 227
7 574
4 589
22 180
13 728
(588 574)
(24 085)
(64 370)
(15 880)
(221 613)

413 083
17 437
4 658
(21 551)
12 788
(715 000)
(27 227)
(103 446)
(14 465)
(433 724)

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Inntekt/(kostnad) fra konsernselskap og tilknyttet selskap
Renteinntekter fra selskap i samme konsern
Annen renteinntekt
Realiserte gevinster (tap) aksjer og andre fin. instrumenter
Annen finansinntekt
Verdiendring av aksjer og andre fin. instrumenter (urealisert)
Rentekostnader til selskap i samme konsern
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Netto finansinntekter / (-kostnader)

(339 937)

(510 700)

(2 914)

12 062

(342 850)

(498 637)

DRIFTSRESULTAT
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KISTEFOS KONSERN
BALANSE
31.12.
2016

31.12.
2017

(Beløp i NOK 1 000)

Konsern
31.12.
2017

31.12.
2016

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Utsatt skattefordel
Goodwill/(negativ goodwill)
Andre immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler

0
0
0
0

0
0
0
0

17 396
8 082
479 002
504 480

12 430
(50 886)
339 375
300 918

0
0
3 385
3 385

0
0
2 733
2 733

34 381
2 783 901
24 842
2 843 123

26 459
3 155 953
25 825
3 208 238

2 330 434
578 594
0
6 201
2 915 230

2 203 014
228 024
0
6 563
2 437 601

Investering i datterselskap
Lån til selskap i samme konsern
Bundne bankinnskudd
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

0
0
59 977
12 136
72 113

0
0
58 610
106 782
165 392

2 918 615

2 440 334

Sum anleggsmidler

3 419 716

3 674 549

0
7 098
0
300 217
100 586
407 900

0
55
0
145 067
134 496
279 618

OMLØPSMIDLER
Varelager / beholdninger
Kundefordringer
Utlån til kunder og finansinstitusjoner - bankvirksomhet
Fordring på selskap i samme konsern
Andre fordringer
Sum varelager og fordringer

174 708
247 860
12 092 489
20 061
609 444
13 144 562

287 969
204 745
8 976 148
14 513
262 454
9 745 830

129 645

194 621

Aksjer og andre finansielle instrumenter

646 066

608 691

0
261 144

0
525 239

Innskudd bankvirksomhet
Bankinnskudd og kontanter

4 563 882
1 056 611

2 163 642
862 875

798 690

999 478

Sum omløpsmidler

19 411 120

13 381 037

3 717 305

3 439 812

SUM EIENDELER

22 830 836

17 055 586

Fast eiendom
Skip, PSV og AHTS
Driftsløsøre, inventar, maskiner o.l.
Sum varige driftsmidler
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KISTEFOS KONSERN
BALANSE
31.12.
2016

31.12.
2017

(Beløp i NOK 1 000)

Konsern
31.12.
2017

31.12
2016

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Annen innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

310 828
77 508

310 828
77 508

1 013 381

948 077

310 828
77 508

310 828
77 508

1 538 828

869 691

1 927 164

1 258 027

Minoritetsinteresse
Sum egenkapital

807 146
2 208 864

733 348
2 069 761

5 400
1 615
0
691 911
800 000
0
0
1 498 927

984
0
0
575 022
1 280 000
0
0
1 856 006

LANGSIKTIG GJELD
Utsatt skatt
Avsetninger for pensjonsforpliktelser
Gjeld til kredittinstitusjoner
Gjeld til selskap i samme konsern
Obligasjonslån
Ansvarlig lån bankvirksomhet
Øvrig langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld

91 078
49 330
2 395 717
(0)
1 551 001
85 001
20 268
4 192 393

116 329
36 150
2 244 338
0
1 273 063
85 000
13 155
3 768 034

0
1 486
0
2 292
238 861
48 574
291 213

0
3 111
0
2 483
296 507
23 677
325 778

KORTSIKTIG GJELD
Innlån fra kunder og finansinstitusjoner - bankvirksomhet
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Gjeld til selskap i samme konsern
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

15 294 827
115 328
210 129
21 032
170 500
617 763
16 429 579

10 014 045
79 626
159 138
13 055
200 000
751 924
11 217 788

1 790 140

2 181 785

Sum gjeld

20 621 973

14 985 823

3 717 305

3 439 812

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

22 830 836

17 055 586
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