
Dala Energi AB (publ) gör en ny bedömning
av nyttjandeperioden av
distributionsanläggningar i elnätet
En längre bedömd nyttjandeperiod och därmed en längre avskrivningstid påverkar
elnätsbolagets redovisade avskrivningar varför rörelseresultat påverkas positivt med ca 1 090
tkr per månad från och med Q3
2022.                                                                                                                              

För elnätsverksamheten har det gjorts en genomlysning av bedömd nyttjandeperiod för vissa kategorier
av elnätstillgångar. För att kunna redovisa en rättvisande ekonomisk bild av bolaget kommer vi att 
harmonisera avskrivningstiderna i förhållandet till elnätsregleringen men också med en bedömning av
den faktiska ekonomiska och tekniska livslängden på anläggningarna i våra nät.

Till och med den 30/6 2022 har den redovisningstekniska nyttjandeperioden och därmed
avskrivningstiden uppgått till i snitt 30 år. Vi harmoniserar från och med den 1 Juli 2022 och framåt
avskrivningstiderna i förhållande till  den nya bedömda nyttjandeperioden som i snitt uppgår till ca 40 år
på anläggningar i våra nät.

En längre bedömd nyttjandeperiod med längre avskrivningstid till följd minskar elnätsbolagets
redovisade avskrivningar med ca 1 090 tkr per månad varför rörelseresultatet ökar med ca 1 090 tkr per
månad. Detta  har ingen påverkan på det operativa kassaflödet.            
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KORT OM DALA ENERGI

Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva
och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en
kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet
och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering.

Dala Energi-koncernen omsätter ca 300 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och
finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal
drivkraft med syfte att ge ekonomisk. avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 4 400 privata
aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi är är noterat på Nasdaq.
First North Growth Market. För mer information, besök: www.dalaenergi.se. Redeye AB är bolagets Certified
Adviser.

Denna information är sådan information som Dala Energi är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 08:00 torsdag den 31 mars 2022.


