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Selskapsstruktur

Sodvin SA
Fartein Kjørsvik
(Hemne Kommune 31%, Snillfjord Kommune 14%, private andelshavere 55%)

Selskaper i konsern
med 100 % eierandel
Sodvin Nett AS
Fartein Kjørsvik

33,3%

Kraftmontasjen AS

Sodvin Energi og Fiber AS
Jostein Folgerø
3,4%

Tjeldbergodden Utvikling AS

Sodvin Systemer AS
Tore Kjørsvik

Sodvin E2U AS

33,3%

Bjørn Svendsen

Heim Aktivum AS

Sodvin Økonomi AS
Ronny Jenssen
50%

Sodvin Eiendom AS

Industriveien 5 Hemne AS

Jostein Folgerø

Tilleggsopplysninger om Selskapsstruktur
Sodvin konsernet har flere mindre eierandeler i andre selskap som er knyttet enten til
samfunnsoppdraget vårt eller har historiske eller finansielle årsaker. Av disse kan nevnes eierandeler
i Hemne Sparebank (egenkapitalbevis), Meierigården AS og Hellandsjøen Eiendom AS.
Konsernet har også flere svært små aksjeposter som en følge av medlemskap i diverse allianser,
bransjegrupperinger og innkjøpsgrupperinger. Disse er operative tilnærminger og har begrenset
finansiell verdi utover de kommersielle betingelsene de muliggjør.
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Konsernleders Orientering
Sodvin konsernet har gjennomført en omfattende endringsprosess i løpet av 2018 som i stor grad ble
initiert i 2017. Etter en strategigjennomgang i 2017 valgte konsernet å gjennomføre en selskaps- og
organisasjonsmessig restrukturering, endre navn og grafisk profil, og å endre strategisk fokus i
forhold til virksomhetsområde, geografisk nedslagsfelt, utvikling av salgs- og markedskompetanse og
teknologisk kompetanse.
Gjennom året økte kunnskapen om kunderelasjoner og kundenes oppfatning av vårt servicenivå.
Med kvartalsvis kundetilfredshetsmåling har vi gode verktøy for å utvikle servicenivået ytterligere.
Konsernet opplevde en kunde tilgang i 2018 på ca. 500 nye forbrukerkunder og ca. 40
næringskunder.
Vi hadde 62 ansatte ved utgangen av året. Som et ledd i vår organisasjonsutvikling, har det vært
gjennomført rekruttering av ledere og øvrige ansatte med fagkompetanse i tre av datterselskapene.
De aller fleste lederne i konsernet har gjennomført ledertrening i 2018. Samtidig understrekes det at
hele organisasjonsendringen og skiftet i strategisk retning har vært gjennomført uten endringer i
sammensetning av ledergruppe eller oppsigelser. Personalet er kompetente og har sterk evne til
omstilling.
Konsernet bærer fremdeles preg av en høy egenkapitalandel, og det er behov for økning i det
kommersielle aktivitetsnivået. Driftsmarginene er gode i datterselskapene, men totalavkastning har
ikke økt nok i 2018. Investeringstakten økte betydelig i 2018 og forventes å øke ytterligere i 2019.
Man søker fremdeles gode kommersielle prosjekter for å øke aktiviteten, normalisere EK nivåene og
generere tilfredsstillende avkastning.
Nøkkeltall Sodvin Konsern
Omsetning (i tusen kr)
Antall Kunder
Oppetid alle systemer (i %)
Antall ansatte
Regnskapsmessig resultat før skatt (i tusen kr)
Totalkapitalavkastning (i %)

2018
121 217
11 097
99,931

2017
109 449
10 824
99,908

Endring i %
10,8
2,5%
0,023%

62
5 990
2

49
4 849
1,7

14,8%
23,5%
17,6%

Om Sodvin SA
Sodvin SA er et holdingselskap og tjenesteselskap for datterselskapene. Selskapet har i 2018 hatt fire
ansatte i virksomheten; Konsernets økonomisjef, personalsjef, konsernleder og konsernleders
rådgiver. Morselskapet bidrar med eierprosesser, rådgivning, finansielle tjenester og drift av
administrative systemer til datterselskapene.
Sodvin SA eier også administrasjonsbygget til konsernet, og kjøper forvaltningen av Sodvin Eiendom.
I tillegg belastes historiske kostnader slik som f.eks løpende pensjonsforpliktelser i selskapet. Disse
kostnadene har en gradvis avtagende kurve.
Selskapet er utbyttedrevet og har som en konsekvens en sterk balanse; ved årets utløp en ren
egenkapitalandel på 96,8 %.
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Om Datterselskapene
Sodvin Nett AS
Sodvin Nett ble etablert fra 01.01.18 gjennom å skille ut virksomheten fra Sodvin SA. Dette ble gjort
for å imøtekomme et myndighetskrav om å etablere selskapsmessig skille mellom regulert
monopolvirksomhet, og uregulert kommersiell virksomhet. Sodvin Nett eier og driver
overføringsnettet for elektrisk kraft i Hemne og Snillfjord Kommuner. Reguleringsmyndighet er NVE.
Virksomheten har ca. 4500 kunder. Etter flere år med sviktende lønnsomhet for nettvirksomheten
ble 2018 et svært godt år for selskapet etter en kostnadsreduksjon og nedbemanning ved inngangen
til 2018.

Nøkkeltall Sodvin Nett AS
Omsetning (i tusen kr)
Mengde overført kraft (KWh)
Oppetid (i %)
Nettleie til forbruker (etter NVE's standard
målemetode av 118 nettselskaper)
Nettleierangering blant landets nettselskap
Antall ansatte
Driftsresultat (i tusen kr)
Driftsmargin (i %)
Avkastning på nettkapital (i %)

2018
45 928
101 669 130
99,972
30,2

2017
44 432
96 118 000
99,974
30,4

Endring
3,4 %
5,8 %
0,0 %
0,7 %

35
11
6 009
13,1
8

41
16
1 453
3,3
2,1

-31,3 %
313,5 %
297,0 %
281,0 %

Selv om man har sett en betydelig
resultatforbedring i 2018, og
dagens drift forventes å gi god
avkastning over tid, ser konsernet
stadig forbedringspotensial for å gi
kundene enda bedre tilbud enn
dagens. I 2018 er det foretatt en
utredning av verdipotensialet i en
fusjon mellom Sodvin Nett AS,
Fosennett AS og Orkdal Energinett
AS. Fusjonen ble vedtatt i
selskapets generalforsamling i
desember 2018, med
gjennomføring fra 01.07.19, og
regnskapsvirkning fra 01.01.19.
Målsetningen er å skape større
kompetansemiljø, redusere
nettleie, opprettholde avkastning
og sikre tilstedeværelse nær
kunden.
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Sodvin Energi og Fiber AS
Sodvin Energi og Fiber ble etablert i 2001 under navnet HemneNett AS. I forbindelse med konsernets
omorganisering i 2017/18, ble energisalgsvirksomheten flyttet fra Sodvin SA og inn i selskapet.
Selskapet har hatt en bevisst strategi som har gitt en betydelig vekst i 2018. Veksten har kommet i
omsetning, resultat og i antall kunder og ansatte. I 2017 ble det besluttet å satse på fiberutbygging
også utenfor Hemne/Snillfjord området, og i 2018 ble fiberutbygging påbegynt på Hitra.
Selskapet har fått et stort løft i driftsresultatet som følge av engangseffekter, men også den operative
driften har økt lønnsomheten. Selskapet har i 2018 gjort grunninvesteringer i fremføringsfiber
(Stamfiber) på ca 10MNOK. Øvrige investeringer som fremgår av selskapets balanse er i stor grad
konserninterne.

Nøkkeltall Sodvin Energi og Fiber AS
Omsetning (i tusen kr)
Mengde solgt kraft (KWh)
Antall Kunder
Oppetid fiber (i %)
Antall ansatte
Regnskapsmessig driftsresultat (i tusen kr)
Driftsresultat fra ordinær virksomhet (i tusen kr)
Driftsmargin fra ordinær virksomhet (i %)
Totalkapitalavkastning fra ordinær virks. (i %)

2018
54 269
69 070
6 071
99,982
18
13 791
4 500
8,3
8,4

2017
39 159
62 438
5 590
99,953
8
1 868
1 868
4,8

Endring i %
38,59 %
10,6%
8,6%
0,03%
225%
638 %
140,9 %
72,9%
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Sodvin Systemer AS
Sodvin Systemer AS ble etablert i 2008, da IT avdelingen i Hemne Kraftlag ble skilt ut i et eget selskap
under navnet AspNor AS. Selskapet har en produktportefølje som i hovedsak består av tre
verdikjeder:
-

Serverdrift for SMB markedet.
Utvikling og drift av ERP systemer til treningssentre og andre bedrifter hvor
medlemskap/abonnement er en bærende del av forretningen.
Kunde initiert programvareutvikling

Selskapet har utviklet to merkevarer som har fått en god utbredelse i markedet; Xakt Økonomi og
Xakt medlem.
Sodvin Systemer har med unntak av 2011 hatt omsetningsvekst hvert eneste år siden oppstarten,
også i 2018. Selskapet har hatt betydelig vekst i omsetning per kunde.

Nøkkeltall Sodvin Systemer AS
Omsetning (i tusen kr)
Antall Kunder
Oppetid for kunder (i %)
Antall ansatte
Regnskapsmessig driftsresultat (i tusen kr)
Driftsmargin fra ordinær virksomhet (i %)
Totalkapitalavkastning (i %)

2018
17 148
241
99,838
13
1 789
10,4
11,8

2017
15 495
248
99,870
12
1 828
11,8
13,9

Endring i %
10,6 %
-2,8%
-0,03%
8,3%
-2,1%
-11,9%
-15,1%
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Sodvin E2U AS
Sodvin E2U AS ble etablert i november 2018. Tidligere E2U systems gikk konkurs som følge av
manglende investeringsevne hos største tidligere eier. Selskapet består av 8 medarbeidere med
svært sterk kompetanse innen sensorer, tilhørende programvare, og konstruksjon og drift av IOT
plattformer. E2U har hovedkontor i Fredrikstad, men har kunder over hele Norge. Kundene har
tradisjonelt vært større selskaper og kjeder. Sodvin sitt eierskap har medført en dreining i
virksomheten til å fokusere på energi og energistyring.
Virksomheten kom i drift fra 28. nov 2018, og det har således liten hensikt å produsere nøkkeltall for
2018.
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Sodvin Økonomi AS
Sodvin Økonomi er et regnskapskontor etablert i 1989, som også driver økonomisk rådgivning og
konsulenttjenester. Selskapet har en høy grad av automasjon på tjenestene og yter tjenester til
kunder innen et vidt spekter av bransjer, inkludert detaljhandel, hotell, transport, eiendom og øvrige.
Selskapet har 8 kompetente ansatte, de fleste med lang fartstid i selskapet og i bransjen. Selskapet
har en høy grad av integrasjon mot andre Sodvin selskaper, særlig Sodvin Systemer.
For øvrig kjennetegnes Sodvin Økonomi av svært god lønnsomhet over tid.

Nøkkeltall Sodvin Økonomi AS
Omsetning (i tusen kr)
Antall Kunder
Antall ansatte
Regnskapsmessig driftsresultat (i tusen kr)
Driftsmargin (fra ordinær virksomhet) (i %)
Totalkapitalavkastning (i %)

2018
6 986
135
8
1 165
16,7
15,4

2017
6 343
125
8
797
12,6
13,6

Endring i %
10,1
8%
46,2%
32,5%
13,2%
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Sodvin Eiendom AS
Sodvin eiendom er et lokalt eiendomsselskap som eier og forvalter eiendommer på Kyrksæterøra i
Hemne. Selskapet ble etablert i 2001, har tre medarbeidere og leier daglig ledelse fra Sodvin SA.
Sodvin Eiendom har hatt et vanskelig økonomisk år i 2018. Selv om omsetningen har økt har eksterne
leieinntekter sviktet. Selskapet har investert gjennom året for å generere ny inntektsvekst. Selskapet
har økt utleiegraden igjen mot slutten av året, og tatt grep for å redusere personalkostnadene.

Sodvin Eiendom oversikt
Navn
"HOB" bygget
Hasselveien 10
Strandpromenaden
Trondheimsveien 6
Frivilligsentralen
NAV bygget

Adresse
Hollaveien 2C
Hasselveien 10
Hollaveien 2D
Trondheimsveien 6
Øragata 16
Øragata 16

Type eiendom Størrelse kvm
Kontor
Bolig
Tomt
Kontor
Kontor
245
Kontor
411

Formål
Utleie
Utvikling
Utvikling
Utleie
Utleie
Utleie

Aktivitet
p.t.
Utleie
Utleie
Utleie
Utleie
Utleie

Nøkkeltall Sodvin Eiendom AS
Omsetning (i tusen kr)
Antall Kunder
Antall ansatte
Regnskapsmessig driftsresultat (i tusen kr)
Driftsmargin (fra ordinær virksomhet) (i %)
Totalkapitalavkastning (i %)

2018
4 193
10
3
-293
-7,0
-0,8

2017
3 470
10
3
586
16,9
1,9

Endring i %
20,8
0
0
-150%
-141%
-142%

I tillegg til å eie egne
eiendommer eier selskapet 50
% i selskapet Industriveien 5
Hemne AS som eier og leier ut
Industriveien 7 på
Kyrksæterøra. Industriveien 5
Hemne AS har inngått en
intensjonsavtale med Hemne
kommune om å kjøpe og bygge
ut Wesselekra området med
ca. 100 boenheter.
Sodvin Eiendom forvalter
Sodvin SA sitt
administrasjonsbygg i
Hollaveien 2.
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Om øvrige eierposter
Sodvin har deleierskap i fire selskaper av spesiell interesse for oss.
-

-

-

Industriveien 5 Hemne as er behørig beskrevet som en del av Sodvin Eiendom. Selskapet har
vist god lønnsomhet over tid og har sikret seg Kyrksæterøras største utviklingspotensial.
Kraftmontasjen AS. Sodvin gikk inn i Kraftmontasjen i november 2017. Selskapet var da i en
vanskelig økonomisk posisjon. Sodvin kunne bidra med 4 kompetente ansatte og en
betydelig oppdragsmengde. Selskapet har i 2018 vokst fra en omsetning på ca. 7MNOK i
2017 til å omsette over 17MNOK i 2018. Denne veksten har bidratt til at selskapet, i 2018,
leverte overskudd for aller første gang. Vi følger selskapet tett og forventer videre vekst i
omsetning og resultat.
Tjeldbergodden Utvikling. Sodvin sin eierandel i TBU er liten, men selskapet har strategisk
interesse for oss som en kilde til kompetanse om energirelatert næringsutvikling i regionen.
Selskapet har lagt sten på sten i mange år og fremstår nå som lønnsomt og solid.
Heim Aktivum. Sodvin eier 33,3 % av dette selskapet som ble etablert i 2018. Hovedformålet
er å sikre risikokapital til oppstartsselskaper i Heim kommune.

Øvrige eierposter er små og i mindre lokale selskap.

11

Samfunnsansvaret
Sodvin sin eiersammensetning gjør at vi er svært bevisst samfunnsansvaret vårt. Samfunnsansvaret
overholdes først og fremst gjennom vår leveranse av samfunnskritiske varer, tjenester og
infrastruktur. Samtidig skal vi ikke bare være en leverandør av produkter og tjenester. Vi skal også
vær en lokal motor der vi er tilstede. En viktig del av dette er å stille midler til rådighet for å løfte
lokale investeringer i næringsliv, kulturliv og innen idrett. Vårt fokus skal i stor grad speile
lokalsamfunnets fokus.

Infrastruktur
Vårt viktigste bidrag til samfunnet vi er en del av leveres gjennom vår drift av samfunnskritisk
infrastruktur. Vi eier og drifter kraftnettet i Hemne og store deler av Snillfjord kommuner. Den
besluttede nettfusjonen vil kun forsterke vårt fokus på å sikre trygg kraftleveranse til
konkurransedyktige priser.

I tillegg til drift av kraftnettet er vårt andre viktige bidrag vår drift av kommunikasjonsnett i Hemne,
Snillfjord og på Hitra. Et velfungerende kommunikasjonsnett er et svært viktig bidrag til
opprettholdelse av næring og bosetting i regionen.

Sodvinhallen
Hemne er og har vært en leverandør av fotball talenter i Trøndersk, Midt Norsk og Norsk målestokk i
en årrekke. Spillere herfra har spilt på Molde, Kristiansund, Rosenborg og på Norges landslag. Det er
naturlig at Norges største innendørs fotballhall bygges her. Sodvinhallen er et samarbeid mellom
Kyrksæterøra Idrettslag (KIL), KIL/Hemne, Hemne Kommune, lokalt næringsliv inkludert Sodvin og
private støttespillere. Hallen har blitt et landemerke på Kyrksæterøra og gir en god og forutsigbar
treningshverdag for alle som driver fotballtrening i fotballkommunen Hemne. Hallen er i tillegg
tilrettelagt for friidrett og øvrig.
For Sodvin var det naturlig å bli hovedsponsor for hallen ettersom ringvirkningene er store og
positive for hele samfunnet, ikke bare for de som driver med fotball/friidrett. Lokalt næringsliv tjener
på økningen i tilreisende og lokalt kulturliv får mindre press på øvrige lokaliteter. I tillegg bidrar
etablering av hallen til en sterk tro på egne evner lokalt i Hemne.
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Sponsing
Sodvin har i en årrekke bidratt med sponsing av store og små aktiviteter i Hemne og Snillfjord. 2018
er intet unntak, og vi har i år sponset alt fra velforeninger til teaterlag, fra bedehus til ungdomslag.
Våre største sponsorstøtte har i 2018 gått til:
-

Sodvinhallen
KIL/Hemne
Hitra IL
Humorfestivalen i Hemne

Samfunnsregnskap
2018-tall

Grunnlag

Faktor

Konsern

Direkte Virkninger
Lønn etter skatt, ansatte
Skatt til Kommune
Eiendomsskatt
Utbytte /reduksjon nettleie

32 120 919

0,7

22 484 643

7 709 021

0,8

6 167 216

746 523

1

746 523

2 753 598

1

2 753 598

Sponsormidler

550 000

Indirekte Virkninger
Varer og tjenester kjøpt lokalt

5 250 000

1

5 250 000

32 120 919

1,5

48 181 370

Induserte virkninger
Sysselsettingsfaktor
Årlig samfunnsverdi av fiberutbygging
SUM

9 000 000
95 133 350
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Tilpasninger for å møte endringer i energimarkedet
Energimarkedet i Norge er i rask endring på tre måter:
-

vridning av forbruk over fra fossile energikilder til fornybar energi
sterk og kontinuerlig økning i total energibruk
tilgang til småskala energiproduksjon for «alle»

Alle i Sodvin kjenner samme behov som våre eiere, kunder og samarbeidspartnere om å bidra til en
bærekraftig utvikling når det gjelder fremtidens energisystemer. Vi driver en kundenær virksomhet,
og har ingen egen produksjon. Vi er derfor svært opptatt av å gjøre kundene våre bedre i stand til å
ta kontroll over egen produksjon og eget forbruk. I 2018 tok vi beslutning om å etablere teknologiske
plattformer for å gjøre dette mulig. V besluttet også å rekruttere en leder for ny energi for å bygge
dette viktige forretningsområdet for oss.
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