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Klyngen har strategisk fokus på energiteknologi og 
prosjekter som vil gjøre energisektoren:

 • Mer digital
 • Mer bærekraftig
 • Mer innovativ
 • Integrert i flere kompetanseintensive sektorer

Klyngen strekker seg fra ut over hele det sentrale Øst-
landet, med bedrifter fra Uvdal, Notodden, Kongsberg, 
Horten, Drammen, Lier, Asker, Bærum og Oslo for å 
nevne noen geografiske lokasjoner.

Hovedmålet for klyngen er å styrke medlemmenes og 
hele øko-systemets innovasjonsevne og konkurranse-
kraft gjennom tettere samarbeid. Vår ambisjon er å byg-
ge regionen og Norge som en verdensledende hub for 

Om Energy Valley

Energy Valley – NCE Energy Technology, er en industidrevet klynge som består 
av partnere og medlemmer fra industri, akademia, SMB-segmentet, gründer- og 
investormiljøer og offentlige institusjoner.

energiteknologi gjennom tett samarbeid mellom industri, 
akademia, SMB-segmentet, gründer- og investormiljøer 
og offentlige institusjoner.  

Navnebytte
En viktig milepæl i 2019 var navneendringen fra Subsea 
Valley til Energy Valley. Subsea Valley ble stiftet som  
nettverk i juni 2010, og etter nesten 9 år som Subsea 
Valley, endret klyngen navn til Energy Valley i april 2019.

Navneendringen reflekterer i langt større grad klyngens 
nye strategi som en bredere energiklynge, mens både 
nytt navn og logo tar med seg historien fra Subsea 
Valley videre.

Klyngens navneendring har blitt svært godt mottatt blant 
medlemmene og øvrige interessenter. 

Foto: KO
N

G
SBERG
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Gjennom Energy Valley har en rekke av Norges ledende bedrifter innen energi- 
teknologi gått sammen for å bidra til den kanskje viktigste utfordringen verden 
står overfor: Hvordan sikre en global energiforsyning innenfor lavutslipps- 
scenariet i Paris-avtalen? 

For Norge som energinasjon er den grønne omstillingen en stor mulighet for verdi- 
skaping. Gjennom å lede an i energitransformasjonen, kan våre industribedrifter 
som er teknologisk avanserte og høykompetente, bygge en betydelig eksport- 
industri som kan finansiere norske velferdsordninger – også i et lavutslippssamfunn. 
Dette vil kreve samarbeid om nye teknologiske sprang, nye energiformer  
som offshore havvind og kommersialisering av kjent teknologi. 

I årene som kommer vil det være kritisk at teknologiutvikling og bygging av gode 
forretningsmodeller for bærekraftige energiløsninger, kombineres med et effektivt 
arbeid for økt eksport. Ikke noe land i OECD har hatt en så svak eksportutvikling 
som Norge siste to tiårene. Skal vi lykke med å kompensere for fallende oljeinntek-
ter, må eksporten fra fastlandsindustrien dobles mot 2040. Nye, grønnere energi- 
løsninger vil representere en stor mulighet for å styrke norsk eksportindustri.

Dette vil ikke bare kreve innovasjon – men også bedre markedsforståelse og 
markedsorientering fra første stund. Energy Valleys fokus på energitransformasjo-
nen er derfor av stor strategisk betydning, både for medlemmene i klyngen – og  
for klyngens posisjon nasjonalt og internasjonalt. 

Målet for Energy Valley er å skape en konkurransedyktig industri for energiteknologi 
for fremtiden, og styrke Norges posisjon som en ledende energinasjon. Ved å tilby 
en plattform for samarbeid, kunnskapsoverføring og ny innsikt er klyngen en naturlig 
pådriver for å bidra til utvikling og tilpasning av næringslivet opp mot de fremtidige 
behov og utfordringer som energitranformasjonen representerer. 

Preben Strøm

Daglig leder
Energy Valley

Fremtiden er energisk! 
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Energy.invented er et tilbud til spennende oppstarts-  
og vekstselskaper med strategisk fokus på energitrans-
formasjonen, med en rekke innovasjonsprogrammer, 
inkubatortjenester, arrangementer og nettverkskoblinger 
til etablerte selskaper i energiklyngene og internasjon-
ale energimiljøer. Plattformen tilbyr også kontorfasiliteter 
på Fornebu med møterom, arbeidsplasser, kontorer og 
flotte fellesområder.
 
Allerede ved utløpet av 2019 var det 18 vekstselskaper 
med fysisk tilstedeværelse i lokalene på Fornebu, og en 
rekke SMBer og større bedrifter tilknyttet plattformen. 
Energy.invented vil fremover bli utvidet og videreutviklet 
for å realisere potensialet for verdiskaping gjennom 
innovasjon, samarbeid og skalering av selskaper.
 
Siden oppstarten har vi gjennomført flere små og store 
nettverksarrangementer og workshops for økosystemet 
knyttet til Energy.invented:

Lansering av Energy.invented!

 • Åpningsarrangement for 130 deltakere med innlegg 
fra Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum og  
kommunestyrerepresentant Eirik Bøe

 • Besøk av Abid Raja og Venstre
 • Workshop med Cognite
 • Workshop med Schlumberger
 • Workshop med Aker Solutions
 • Foredrag av Oslo Business Region
 • Meet & greet med mentorer
 • Power of the Network med 180 deltakere
 • Foredrag om flytende sol for skolebarn
 • Delegasjonsreise til Toulouse med besøk til  

Aerospace Valley og Airbus
 • Delegasjonsreise til Intersolar i München

Samarbeidet mellom Energy Valley og Solenergiklyngen 
om Energy.invented er et konkret eksempel på kom-
petanse- og teknologisamarbeid mellom industrier som 
bidrar til å akselerere energitransformasjonen.

10. april 2019 lanserte Energy Valley sammen med Solenergiklyngen innovas-
jonsplattformen Energy.invented – et stort innovasjons- og oppstartsmiljø for 
energiteknologi. 
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Sammen med Norsk Olje& Gass, Innovasjon Norge, GCE Ocean Technology og 
GCE Node, lanserte vi nettestedet Techtransfer.no under Arendalsuka i august 
2019. 

Lanseringen fant sted under vårt felles arrangement «Er petroleumsindustrien et 
lokomotiv for det grønne skiftet?» 

Gjennom Techtransfer.no synliggjøres det gjennom eksempler fra klyngene, 
hvordan teknologi fra olje og gassindustrien brukes til å skape nye markeder og 
vekstområder for våre medlemmer.

Techni greide å utvikle en løsning for gravefri tilkobling 
fra hus til hovedvannledning.

Den opprinnelige teknologien skulle sørge for økt inn-
strømming til oljebrønner i løsmassegeologi, tilsvarende 
selskapet Fishbones’ system for kompakt geologi. Pros-
jektet fikk ikke finansiering etter konseptfasen på grunn 
av svikt i oljeprisen.

Ved å vise samme teknologi hos Vannklyngen i Horten, 
fikk Techni et tips om at Oslo kommune hadde utlyst en 
innovasjonskonkurranse, der teknologibehovet liknet på 
Technis boreteknologi. Etter å ha vist frem teknologien 
til Oslo Kommune, fikk Techni kontrakt og vant etter 
hvert den utlyste innovasjonskonkurransen «Oslo No Dig 
Challenge».

Teknologien har fått tillagt ytterlige to arbeidsroboter 
som gjør den i stand til å digitalisere geoplassering av 
vanndistribusjonsnett, bore ut gamle vannrør eller nye 
grenløp fra boliger, og til slutt koble til vannrør på hov-
edledningen – helt uten å grave i gatene eller forstyrre 

Offshore boreteknologi til å renovere og installere nye vannrør

Lansering av Techtransfer.no 

PROSJEKT

 «PROBLEM SOLVER TOOL»: Eget robotverktøy som er 
designet for å sprekke opp og dytte unna harde elementer 
i bakken som eldre rør og stein. Foto: Techni
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miljøet i nevneverdig grad. Tidsbruken og kostnadene 
ved operasjonene er halvert i forhold til konvensjonelle 
løsninger.

Techni No Dig retter seg direkte mot entreprenørmarke-
det som nå får en billigere og mer miljøvennlig metode 
for å renovere eller installere nye vannrør. Og vann-
verkene får en rimeligere og mer digitalisert prosjektg-
jennomføring. Sluttbrukerne, som er huseierne, vil få et 
bedre miljø, lavere avgifter og sikrere vannleveranse.

Treffer med en femtiøres nøyaktighet
Vannrør skiftes i distribusjonsnettet fra kum til kum ved 
at gamle rør sprekkes opp fra innsiden samtidig som 
nye plastrør føres inn. En sensorrobot fra Techni kjøres 
gjennom det nye røret og fastslår nøyaktig posisjon.

Samtidig bæres boreroboten inn i huset og monteres i 
en brakett spent fast i ytterveggen. Boreroboten har fått 
koordinater fra sensorroboten og starter sin vei fra huset 
til vannledningen plassert under veien.

Boreroboten har et sinnrikt målesystem og treffer vann-
røret i gaten på en femtiøres nøyaktighet, samtidig som 
den knuser fragmenter til sand og frakter massene ut til 
pumpebilen utenfor huset.

Til slutt kjøres en arbeidsrobot inn i røret og hjelper 
til å koble ny stikkledning fra huset med en sikker 
forbindelse.

Smartbyteknologi
Behovet i Norge for utskifting av eldre infrastruktur for 
henholdsvis vann- og avløpsdistribusjon er anslått til 
280 milliarder kroner for årene 2016-2040. 64 prosent 
av dette, det vil si omkring 180 milliarder kroner, gjelder 

fornyelse av ledningsnettet med om lag en prosent av 
totallengden per år.

Oslo kommune har gitt sin klare tilslutning til Technis 
løsning ved å kåre den til vinner av Oslo No Dig Chal-
lenge. I 2019 er Oslo kommune Europas miljøhovedstad, 
og de benytter teknologien som et av sine flaggskip i 
forhold til sin satsing på Smart City-teknologi.

En rekke vannverk, entreprenører og private infrastruk-
tureiere, samt Statens vegvesen har vist interesse for å 
ta i bruk et endelig industrialisert produkt. Produktet vant 
infrastrukturprisen Water Innovation Europe 2019, ble 
«Best tool» under No-Dig Awards i International Society 
of Threnchless Technologies og fikk finaleplass i Norwe-
gian Tech Awards.
For kommunene gir gjennombruddet mange gode løs-
ninger å markedsføre videre til sine abonnenter og inn-
byggere, blant annet bedre miljø med mindre støy, færre 
forsinkelser, lavere CO2-utslipp, penere bymiljø og ikke 
minst, lavere kostnader ved å bo i kommunenTilleggsfor-
deler er muligheten til å digitalisere infrastrukturdata og 
kunne utnytte disse videre ved andre operasjoner.

Internasjonal interesse
Internasjonale entrepenører som ønsker ta systemet i 
bruk har tatt kontakt med Techni, og et større europeisk 
selskap omtalte løsningen som «the holy grail of No-Dig 
technology». Techni vil etablere et eget selskap for 
infrastrukturteknologi og invitere strategiske medeiere 
til å skyte inn kapital for å utvikle en god forretningsplan 
for vekst utover Norges grenser.

Markedet øker eksponentielt mot 2040, og samtidig har 
staten og andre aktører våknet når det gjelder vekst- og 
eksportmuligheter for norsk teknologi. Trolig vil veksten 
komme når en industriell og fullgod løsning har vært i 
markedet noen år. Underleverandørindustrien er kon-
servativ og har allerede investert i gravemaskinkapasitet

Den videre satsingen på spesialverktøy og kompetan-
seoppbygging rundt entreprenørbehov og infrastruktur-
teknologi vil være en meget god match for Technis 
eksisterende forretning innen spesialverktøy for 
undervannsteknologi og brønnoperasjoner. Utover dette 
vil det oppstå muligheter for å levere andre tjenester til 
kommunene, slik som grensesnittutvikling, simulering og 
maskinlæringsapplikasjoner for driftssystemene.

PROSJEKT
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Møteplassen, som etterhvert har vokst seg til å bli en 
av de ledende energiteknologikonferansene i Europa, 
hadde partnere som Equinor, Lundin Norway, Cognizant, 
ABB, Aker Solutions og Xvision, samt samarbeidspart-
nere som Baker Institute for Energy Studies, Oceaneer-
ing, OMNI, Stanford University, SUBPRO NTNU og Tek-
na. Konferansen hadde høyt faglig innhold, en utstilling 
og flere sosiale arrangementer.
 
Konferansedelen av energy:connected´19 dreide seg 
rundt overordnede tematikker som utfordringer på norsk 
kontinentalsokkel, den globale energiutfordringen og 
samarbeid mellom systemintegratorene hvor de store 
operatørene og systemhusene var representert. I tillegg 
ble det arrangert tekniske paralleller innen subsea, 
offshore wind, batteriteknologi, digitalisering, additive 
manufacturing samt utvalgte prosjekter på norsk sokkel.  
Totalt ble det gjennomført  100 sesjoner med faglig 
innhold gjennom key notes, paneldebatter, tekniske 
sesjoner, masterclasses og workshops.
 
I 2019 introduserte Energy Valley også Center Stage, 
hvor det var mulig å søke plass for å pitche sin teknologi 
og ulike løsninger. Interessen for dette var overvel-
dende, og totalt ble 38 selskaper valgt ut i hard konkur-
ranse med mange spennende søknader.
 

Energy:Connected´19

Energy Valley gjennomførte også konseptet speedmeet, 
hvor utstillerne får direktemøter med innkjøperne hos 
de store selskapene. Mer enn 160 speedmeets ble satt 
opp mellom utstillerne og selskaper som Equinor, Lundin 
Norway og Aker BP, ABB, Aker Solutions, Baker Hughes, 
Kværner samt TechnipFMC.
 
På utstillingsgulvet viste 89 selskaper i ulik størrelse  
sin teknologi og løsninger, og selvfølgelig var norges- 
mestere i barista midtpunktet med sin kaffebar hvor  
det ble servert ca 5.560 kopper kaffe i løpet av konfer-
ansens to dager.
 
Tilbakemeldingen fra deltagere og utstillere er svært 
positiv, og basert på denne har Energy Valley klart å 
skape en verdifull og etterspurt møteplass hvor ulike 
aktører møtes, får faglig oppdatering og nye impulser  
fra både konferanseprogrammet og utstillerne.
Det at konferansen, de sosiale arrangementene og 
besøk til utstillingen er gratis å delta på, har også 
vist seg å være et riktig grep i en tid hvor selskape-
nes økonomi er stram, det legges begrensninger på 
mulighet til å delta på kostnadskrevende konferanser 
samtidig som behovet for økt kompetanse og stadig 
videreutvikling av de ansatte er stadig viktigere.
 
Neste Energy:connected gjennomføres i mai 2021. 

Energy Valley gjennomførte sin tiende konferanse og utstilling på Fornebu i april, 
og samlet mer enn 2.600 konferansedelegater fra 28 ulike nasjoner. I tillegg 
møtte 1.290 av fremtidens helter til klyngens minikonferanse for skolebarn.
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Det ble gjennomført en rekke arrangementer i 2019. Totalt deltok våre medlemmer 
på 29 ulike møteplasser gjennom ordinære medlemsmøter, prosjektmøter i våre 
ulike fyrtårsprosjekter, innovasjonsreise til Toulouse, delegasjonsreiser til Danmark 
og USA samt workshops hvor våre medlemmer i samarbeid med Equinor løste helt 
konkrete problemstillinger operatøren jobber med.
 
Totalt samlet vi rundt 5.000 delegater til våre ulike arrangementer i 2019, og hadde 
gode samarbeidspartnere som Equinor, Lundin Norway, Aker BP, ABB, Aker Solu-
tions, BHGE, Kværner, Schlumberger, TechnipFMC, DNV GL, Kongsberg Maritime, 
UiO:Energy, USN, European Space Agency, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, 
Energy Innovation Cluster, Cognizant, Fransk-Norsk Handelskammer, Tysk-Norsk 
Handelskammer med flere.

Energy Valley aktiviteter i 2019
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Energy Valley har de siste årene hatt en sterk tilstedeværelse under Arendalsuka.

I 2019 hadde vi, sammen med Oslo Cancer Cluster et rundbord der det ble fokus-
ert på hvordan storregioner og byer kunne legge til rette for små og mellomstore 
bedrifter innen helse og energi, samt synergier mellom de to. I tillegg samlet vi 
industri, akademia og politikere til felles arrangement og debatter.

Arendalsuka

Annen info
Antall medlemmer er på samme nivå som ved utgangen av fjoråret. Medlems- 
veksten i klyngen er positiv, og det er stadig tilsig av nye større og mindre selskap. 
Starten på 2020 har vært svært positiv i forhold til nye medlemmer.

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av selskapets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat.
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Årsberetning for 2019

VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES

Formål
Energy Valley er en tverrfaglig, frittstående nærings- og 
kompetanseklynge for bedrifter og kunnskapsmiljø på 
Østlandet med hovedfokus på energiteknologi. Med-
lemmene har teknologi-, engineering-, og forretnings-
kompetanse som gir synergimuligheter innenfor eller på 
tvers av verdikjeder.
 
Formålet med klyngen er å fremme samarbeid som skal 
bidra til økt verdiskaping, innovasjonsaktivitet, interna-
sjonalt engasjement og forsterket konkurranseevne hos 
de ulike aktørene i klyngen og i klyngen som helhet.

Energy Valleys kontor er i Oksenøyveien 10, Lysaker.

Medlemsskap 
Alle som er etablert i foreningens geografiske virkefelt 
og som ønsker å bidra til at klyngens formål oppnås kan 
opptas som medlem i Energy Valley. 

Redegjørelse for årsresultatet 
Energy Valley oppnådde et resultat i 2019 på NOK 
1.034.259 mot et budsjettert resultat på NOK 951.682 og 
mot et resultat på NOK 108.478 i 2018. Omsetningen har 
økt fra NOK 15.255.607 i 2018 til NOK 17.335 609 i 2019. 

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at 
forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utar-
beidelsen av regnskapet.

Visjon
Visjonen for klyngen er å fremme og utvikle en ver-
densledende og globalt anerkjent økosystem for 
energiteknologi. Arbeidet skal tjene industrien og øvrig 
økosystem, og klyngen skal samarbeide med investorer, 

akademia og det offentlige for å skape verdier for klyn-
gens medlemmer, regionen, nasjonalt og internasjonalt. 
Energy Valley skal gjennom sitt mandat akselerere ener-
gitransformasjonen og skape verdier for medlemmer og 
øvrig samfunn. 

Arbeidsmiljø, like muligheter og diskriminering
Alt er lagt til rette for et godt og utviklende arbeidsmiljø 
for de ansatte i klyngeadministrasjonen. Arbeidsmiljøet 
er lite, men godt og produktivt, og karakteriseres som 
inkluderende og åpent. 

Per 31/12 2019 besto klyngeadministrasjonens fast ansat-
te av daglig leder, to prosjektledere og en kontorleder. 
I tillegg er det ansatt en ny EU rådgiver som begynner 
i mai 2020, samt at administrasjonen opprettet en in-
ternship stilling fra januar 2020. Det vil også bli ansatt en 
ytterligere prosjektleder i Q2 2020. 

Energy Valley tilstreber lik behandling for begge kjønn, 
og har gjennom 2019 hatt en overvekt av kvinnelige 
ansatte. Styret består av 4 menn og 3 kvinner. 

Ytre miljø
Organisasjonen medfører ikke forurensning eller utslipp 
som kan være til skade for det ytre miljø utover hva som 
er vanlig i bransjen.

Årsresultat og disponeringer
Energy Valley har ikke som selvstendig formål å gene-
rere overskudd, og vedtektene tillater ikke disponering 
av et eventuelt overskudd til medlemmene. Overskudd 
opparbeides derfor kun for å styrke egenkapitalen til et 
forsvarlig nivå, vurdert på grunnlag av den virksomhet 
som drives for å realisere formålet med Energy Valley. 
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Lysaker, den 25.04.2020

Bjørn Tore Markussen
Styrets leder

Janne Harstad Rasten
Nestleder

Jan Fredrik Carlsen
Styremedlem

Jens Festervoll
Styremedlem

Paula Doyle
Styremedlem

Frode Tobiassen
Styremedlem

Hilde Kristin Mundheim
Styremedlem

Preben Strøm
Daglig leder

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Hendelser etter balansedagen, ekstraordinære poster 
og vesentlig usikkerhet ved årsregnskapet
Styret i Energy Valley kjenner ikke til noe forhold av 
viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat 
som ikke fremgår av resultatregnskapet og balanse med 
noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang 
inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved 
bedømmelsen av regnskapet.

Årets overskudd på NOK 1.034.259 foreslås således ført 
som økning i egenkapitalen.

Grunnet situasjonen som har oppstått med Covid-19 så 
vil selskapet mulig måtte dekke inn tap for forhåndsbe-
talt stand på ONS på 539.350 NOK.
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Revisors beretning
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Resultatregnskap
2019

Note 2019 2018

Salgsinntekt 5 007 869 5 070 984

Annen driftsinntekt 12 327 740 10 184 623

Sum driftsinntekter  17 335 609 15 255 607

Varekostnad (48 466) 0

Lønnskostnad 1, 2, 3, 8 (7 045 488) (5 668 481)

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle 
eiendeler 7 (42 757) (8 319)

Annen driftskostnad 4 (9 153 197)  (9 459 034)

Sum driftskostnader  (16 289 907) (15 135 834)

Driftsresultat 1 045 702 119 773

  

Annen renteinntekt 4 098 3 659

Sum finansinntekter 4 098 3 659

Annen rentekostnad (843)  (7 638)

Annen finanskostnad  (14 698) (7 316)

Sum finanskostnader  (15 541) (14 954)

Netto finans  (11 443) (11 295)

Ordinært resultat før skattekostnad 1 034 259 108 478

Ordinært resultat 1 034 259 108 478

Årsresultat 1 034 259 108 478

Overføringer

Annen egenkapital 9 1 034 259 108 478

Sum 1 034 259 108 478
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Balanse
PR. 31. DESEMBER 2019

Note 2019 2018

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontor- 
maskiner, ol. 7 186 217 25 539

Sum varige driftsmidler 186 217 25 539

Sum anleggsmidler  186 217 25 539

Omløpsmidler
Fordringer

Kundefordringer 5  2 536 438 1 458 183

Andre fordringer 811 247 158 790

Sum fordringer  3 347 685 1 616 973

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 4 168 773 4 722 313

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 4 168 773 4 722 313

Sum omløpsmidler 7 516 458 6 339 286

Sum eiendeler 7 702 674 6 364 825
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Balanse
PR. 31. DESEMBER 2019

Note 2019 2018

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 9 5 515 087 4 480 828

Sum opptjent egenkapital 5 515 087 4 480 828

Sum egenkapital  9 5 515 087 4 480 828

Gjeld
Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 645 040 593 777

Skyldige offentlige avgifter 539 135 468 173

Annen kortsiktig gjeld 1 003 413 822 048

Sum kortsiktig gjeld 2 187 588 1 883 997

Sum gjeld 2 187 588 1 883 997

Sum egenkapital og gjeld 7 702 674 6 364 825

Lysaker, den 25.04.2020

Bjørn Tore Markussen
Styrets leder

Janne Harstad Rasten
Nestleder

Jan Fredrik Carlsen
Styremedlem

Jens Festervoll
Styremedlem

Paula Doyle
Styremedlem

Frode Tobiassen
Styremedlem

Hilde Kristin Mundheim
Styremedlem

Preben Strøm
Daglig leder

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert

Digitalt signert
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Noter

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov-
en og god regnskapsskikk for små foretak.

SALGSINNTEKTER
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstid-
spunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de 
leveres.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSE-
POSTER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som 
knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling 
innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld 
er gjeld som forfaller senere enn ett år etter
transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige an-
leggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall 
som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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 in-
dividuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg 
gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap.

VAREBEHOLDNINGER
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaf-
felseskost etter FIFOprinsippet og virkelig verdi. Egentil-
virkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert 
til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for 
påregnelig ukurans.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over 
driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 
3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte 
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.

FORØVRIG ER FØLGENDE REGNSKAPS- 
PRINSIPPER ANVENDT:
FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for om-
byttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for
markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret 
pensjonsforpliktelse er ikke balanseført kostnaden er lik 
premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFPordningen 
er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, lang-
siktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført 
kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er 
verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kost-
metoden er benyttet for investeringer i datterselskap/
tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling 
og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i dat-
terselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at
beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av 
tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den
overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og 
er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2018 til 
2019.
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Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, 
og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

SPESIFIKASJON AV LØNNSKOSTNADER 2019 2018

Lønn 5 578 956 4 616 899

Arbeidsgiveravgift 864 435 681 300

Pensjonskostnader 412 356 275 117

Andre relaterte ytelser / Refusjoner 189 740 95 166

Sum 7 045 488 5 668 481

Foretaket har sysselsatt 7 årsverk i regnskapsåret.

YTELSE TIL LEDENDE PERSONER
Type ytelse

Daglig leder Styret

Lønn  1 458 045 0

Annen godtgjørelse 68 215 0

NOTE 2

Ytelse til ledende personer

NOTE 1

Lønnskostnader etc 

NOTE 3

Obligatorisk tjenestepensjon

NOTE 4

Revisjon

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 30 193. 
Honorar for annen bistand utgjør kr 53 757 .
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NOTE 6

Bankinnskudd

NOTE 5

Kundefordringer

NOTE 7

Spesifikasjon av varige driftsmidler

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler 
med kr 160 115. Skyldig skattetrekk er kr 313 573.

SPESIFIKASJON KUNDEFORDRINGER 2019 2018

Kundefordringer til pålydende 2 536 438 1 458 183

Avsatt til dekning av usikre fordringer

Netto oppførte kundefordringer 2 536 438 1 458 183

Inkludert i kundefordringer er kr 2 237 250 i opptjente ikke utfakturerte  
prosjektinntekter pr 31.12.

SPESIFIKASJON AV VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar, o.i

Anskaffelseskost 01.01.2019 33 858

Tilgang i året 203 434

Avgang i året 0

Anskaffelseskost 31.12.2019 237 292

Akk. av- og nedskr. 01.01.2019 (8 319)

Akkumulerte avskr. 31.12.2019 (51 075)

Balanseført verdi pr. 31.12.2019 186 217

Årets avskrivninger (42 757)

Økonomisk levetid 3 - 5 år

Avskrivningsplan: Lineær 20 - 33,33 %

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet 
tap på fordringer.
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Bjørn Tore Markussen Styrets leder DNV-GL 01.01–31.12.2019

Janne Harstad Rasten Nest leder Aker Solutions 01.01–31.12.2019

Jens Festervoll Medlem Equinor 01.01–31.12.2019

Tone Schanke-Jørgensen Medlem Lundin Norway 01.01–23.05.2019

Erlend Fjøsna Medlem Technip FMC 01.01–23.05.2019

Ingrid Schjølberg Medlem NTNU 01.01–31.10.2019

Frode Tobiassen Medlem Siemens 01.01–31.12.2019

Jan-Fredrik Carlsen Medlem Optime Subsea 01.01–31.12.2019

Hilde Kristin Mundheim Medlem DNB 23.05–31.12.2019

Paula Doyle Medlem Cognite 23.05–31.12.2019

Det er lagt til grunn at Energy Valleys nærstående omfatter medlemmene av styret i Energy 
Valley og deres nærstående, jfr. nærstående definisjonen i aksjeloven § 15, samt selskaper 
som styremedlemmer er ansatt i.

Styrets medlemmer har i perioden 01.01.19 - 31.12.19 vært omfattet av følgende personer:

Utover innbetaling av ordinær medlemsavgift og messeinntekter har Energy Valley i 2019 ikke 
hatt nærstående transaksjoner med styremedlemmer eller selskap som de representerer.

Daglig leder i perioden har vært Preben Strøm.

SPESIFIKASJON EGENKAPITAL Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.2019 4 480 828 4 480 828

Årets resultat 1 034 259 1 034 259

Egenkapital 31.12.2019 5 515 087 5 515 087

NOTE 8

Nærstående parter

NOTE 9

Egenkapital
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Post Konto Tekst Debet Kredit

TILLEGGSPOSTERINGER

T1    31.12.2019 2945 Utbetalte feriepenger 117 014,55

T1    31.12.2019 2941 Skyldige feriepenger opptjent
Utbet feriepenger 2019

117 014,55

T2   31.12.2019 6701 Annen bistand revisor 53 757,00

T2   31.12.2019 6700 Revisjonshonorar 53 757,00
Annen bistand revisor

53 757,00

Sum tilleggsposteringer 170 771,55 170 771,55

SYSTEMPOSTERINGER

S1 2050 Annen egenkapital/Kapitalkonto 1 034 258,86

8960 Årsresultat
Endring egenkapital

1 034 258,86

Sum systemposteringer 1 034 258,86 1 034 258,86

Tilleggsposteringer og systemposteringer 2019
ENERGY VALLEY

Preben Strøm
Daglig leder

Digitalt signert

Lysaker, den 25.04.2020
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