
 

 

 

Konkursutsatte selskaper         

Datagrunnlag Totalt PO3 PO4   

Grunneiereide selskaper med tilgjengelig regnskapsdata 
 

179 152          27                   

      

Negativ EK Antall Andel    

Selskaper med negativ egenkapital ved begynnelsen av året 25 14 %    

Antatt selskaper med negativ egenkapital ved slutten av året* 43 24 %    

Antatt selskaper med negativ egenkapital ved slutten av 2023* 60 34 %    

Antatt selskaper med negativ egenkapital ved slutten av 2024* 69 39 %    

      

Konkurstruede selskaper (må gå i dialog med banken)        

Selskaper med antatt utilstrekkelig evne til å betjene gjeld 22 85 47 %    

Selskaper med antatt utilstrekkelig evne til å betjene gjeld 23 119 66 %    

Selskaper med antatt utilstrekkelig evne til å betjene gjeld 24 127 71 %    

      

Selskaper med antatt nært forestående konkurs        

Selskaper med risikabel gjeldsgrad (> 3,0 NOK / KWh) 40 22 %    

Selskaper med negativ kontantbeholdning selv om banken ettergir renter og avdrag 22 22 12 %    

Selskaper med negativ kontantbeholdning selv om banken ettergir renter og avdrag 23 27 15 %    

Selskaper med negativ kontantbeholdning selv om banken ettergir renter og avdrag 24 34 19 %    

      

Forutsetninger:         

*vi legger til grunn at NO3 og NO4 blir like dårlig som i samme prisområde 2020.       
Kun brukt offisielt tilgjengelige regnskapstall, slik at større feilkilder kan forekomme på enkeltkraftverksnivå.  
Antar at dette jevner seg ut på porteføljenivå.  

Samlet inntekt fra 179 selskaper     

2021   304 410 000    

2020   141 726 000    

2019   382 423 000    

    

Selskaper med negativt driftsresultat    

  Antall Andel   
2021 33 18 %  
2020 141 79 %  
2019 16 9 %  

    

Konklusjon:       

Snittprisen i NO3 og NO4 kan i 2022 bli like lav som den var i 2020. I 2020 hadde 80% av de grunneiereide selskapene  
underskudd på driften. Dersom dette gjentar seg, vil 1 av 4 grunneiereide småkraftselskaper med regnskapstall i NO3 og NO4 ha 

negativ egenkapital. Dette antyder konkurstrussel for kvartparten av selskapene i prisområdene.  

 

 


