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Nøkkeltall
Årsmelding 2008

  

SKS-KONSERNET Def Enhet 2008 2007 2006 2005

FiNaNSiEllE NøKKElTall

EBITDA 1 Mill.kr 463 106 265 524 298 524 281 422

EBITDA margin 2 % 45,56 36,71 40,80 10,03

Egenkapitalavkastning 3 % 16,29 8,31 9,04 7,63

Sysselsatt kapital 4 Mill.kr 2 704 166 2 654 654 2 757 104 2 912 555

Avkastning sysselsatt kapital 5 % 3,75 2,01 2,22 3,64

Totalkapitalens rentabilitet 6 % 12,80 6,99 7,96 6,73

Resultatgrad 7 % 39,59 30,03 34,4 30,14

Egenkapitalandel 8 % 65,69 78,68 83,54 83,93

Rentebærende gjeld  Mill. kr. 598 600 94 134 131 100 173 577

Rentebærende gjeld/EBITDA   129,3 35,5 44,0 61,7

Rentedekningsgrad 9 % 12 28 21 24

Likviditetsgrad 2  10  1,07 0,71 1,48 1,46

NøKKElTall pERSONEll

Antall fast ansatte pr. 31.12   144 133 136 147

Antall årsverk pr. 31.12   139,1 131,1 137,2 134,3

Sykefravær  % 3,5 2,84 5,0 6,22

NøKKElTall viRKSOmhET

Produksjon, virkelig 11 GWh 2 217 1 894 1 811 2 012 

Produksjon, årsmiddel 11 GWh 1 852 1 829 1 821 1 824

Magasinbeholdning pr. 31.12  % 51,4 86,9 66,2 74,1

Antall sluttbrukerkunder   28 037 26 349 27 134 27 698

Nettkapital (NVE-kapital) 12  190 592 181 898 183 028 186 357

 DEFiNiSjONER
 1.  Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger

 2. EBITDA / driftsinntekter

 3. Ordinært resultat / gj.sn. ek

 4. Egenkapital + netto rentebærende gjeld + minoritetsinteresser

 5.  (Driftsresultat + finansinntekter)/gj. snittlig sysselsatt kapital

 6.  (Resultat før skatt + finanskostnader) / gj. snittlig totalkapital

 7.  (Ordinært resultat + finanskostnader) / salgsinntekter

 8.  Bokført egenkapital / totalkapital

 9.  (Driftsresultat + fiansinntekter) / finanskostnader

  10.  (Omløpsmidler – varelager) / Kortsiktig gjeld

 11.  Produksjon referert utgående linje

 12. Avkastningsgrunnlag for beregning av inntektsramme. Fastsatt av NVE
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 Årsmelding 2008

Regnskap SKS-konsernet
Årsmelding 2008

  

Beløp i 1000 kr.  NOTER 2008 2007

DRiFTSiNNTEKTER:

Energi/overføringsinntekter 1,2,3 993 731 691 046

Andre inntekter 4 21 484 32 343

Inntekter v/salg av aktivert utstyr  1 154

sum driFtsiNNteKter  1 016 369 723 389

DRiFTSKOSTNaDER:

Beholdningsendring egentilvirkede anleggsmidler  -9 461 -7 211

Kraftkjøp, overføringskostnader 5 344 339 257 321

øvrige varekostnader  12 754 12 647

Lønns- og personalkostnader 6 96 308 85 921

Ordinære avskrivninger 7  79 877 77 471 

Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter  38 800 37 472

Andre produksjons- og adm.kostnader  70 523 71 715

sum driFtsKostNader  633 140 535 336

driFtsresultat  383 229 188 053

FiNaNSiNNTEKTER OG FiNaNSKOSTNaDER:

Renteinntekter  21 083 19 681

Andre finansinntekter  319 1 262

Inntekt på investering i datterselskaper   

Inntekt på investering i tilknyttede selskaper  -2 312 8 130

Aksjeutbytte  111 104

Rentekosnader  28 201 7 080

Andre finanskostnader  5 492 633

Netto FiNaNsposter  -14 492 21 464

resultat FØr sKatt  368 737 209 517

Grunnrenteskatt 8 112 118 36 148

Overskuddsskatt 8 114 555 65 391

sKatteKostNad  226 673 101 539

Årsresultat  142 064 107 978

minoritetsinteresse  31 514 20 654

KoNserNets Årsresultat  110 550 87 324
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hovedtall balanse SKS-konsernet

  

Beløp i 1000 kr.  NOTER 31.12.2008 31.12.2007

aNlEGGSmiDlER 

Imaterielle eiendeler  168 006 164 307

Varige driftsmidler  2 374 100 2 369 544

Finansielle anleggsmidler  134 024 126 002

sum aNleGGsmidler  2 676 130 2 659 853

OmløpSmiDlER

Fordringer  97 747 76 599

Finansielle omløpsmidler 16 16 624 21 329

Bankinnskudd, kontanter 17 435 201 303 507

sum omlØpsmidler  549 572 401 435

sum eieNdeler  3 225 702 3 061 288

EGENKapiTal

Innskutt egenkapital 18 100 572 100 572

Opptjent egenkapital  1 581 042 1 831 845

Minoritetsandeler  437 373 476 095

sum eGeNKapital 19 2 118 987 2 408 512

GjElD

Pensjonsforpliktelser 20 1 031 749

Langsiktig gjeld  598 600 94 134

Kortsiktig gjeld  507 084 557 893

sum Gjeld  1 106 715 652 776

sum Gjeld oG eGeNKapital  3 225 702 3 061 288
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en viktig og godt kvalifisert deltaker i fremtidens oljebransje. Allerede 

har selskapet tatt en viktig rolle i debatten omkring åpning av områdene 

utenfor Lofoten og Vesterålen, på en måte som har fått både tilhengere 

og motstandere til å lytte godt. Forsyningssikkerhet og beredskap er 

sentrale bransjebegreper. Flere skader og ulykker knyttet til strømfor-

syningen de senere årene har aktualisert et sterkere fokus innad i alle 

kraftselskap på disse temaene. Vi er derfor både stolte og glade over at 

kraftselskapene i Salten har utarbeidet en felles beredskapsplan til bruk 

i slike tilfeller. Denne planen kommer i tillegg til de beredskapsplanene 

som det enkelte selskap er pålagt å ha. Samhandling med kommuner 

og andre offentlige myndigheter gjør forhåpentligvis problemene som 

oppstår ved strømbrudd og lignende så små som mulig.

Foreløpig er ikke selskapet særlig berørt av den globale finanskrisen. 

Men reduksjon i industriproduksjonen, fall i olje-, kull og cO2-priser fører 

på sikt til lavere kraftpriser, og det vil igjen føre til svekkede driftsre-

sultater også i vår bransje. Men en positiv virkning kan spores oppe i all 

elendighet, markedet for teknisk personale har bedret seg kraftig og det 

er ikke lenger så vanskelig å få fatt i kvalifisert personell som for en tid 

tilbake. Men dette er nok av forbigående art og vi må hele tiden ha høy 

fokus på rekrutteringsproblematikken. Vi har laget vår egen rekrut-

teringsplan, og med den som verktøy skal vi gå systematisk til verks for 

å skaffe oss de medarbeiderne vi trenger i årene som kommer. Vi er oss 

meget bevisst vårt ansvar med hensyn til drift av anlegg av særlig stor 

betydning for samfunnet som helhet.

Flere undersøkelser peker på at unge mennesker forlater Nordland i 

foruroligende tempo. En særlig viktig sak for alt næringsliv i regionen 

må derfor være å støtte opp om myndighetenes arbeid med å legge til 

rette for utdanning og nye jobbtilbud. I så måte er SKS fortsatt en viktig 

medspiller i arbeidet med å opprette universitet i Nordland samtidig som 

vi fortsetter vårt arbeid med å motivere barn og ungdom til å satse på 

realfaglig utdanning. Vår satsning innenfor First Lego League, opp-

rettelse av Newton-rom samt foredrag og besøk på barne- og 

ungdomsskoler og høyskoler vil derfor fortsette. Gjennom deltakelse i 

trainee-ordningen i Salten har vi hatt tilgang på arbeidskraften til mange 

dyktige, unge mennesker og vi håper og tror at vi og andre bedrifter 

gjennom denne ordningen får synliggjort interessante arbeidsmuligheter 

og –plasser. Våre ansatte skal takkes for solid innsats gjennom det 

foregående året, de ansattes organisasjoner for et godt og konstruktivt 

samarbeid og styret for engasjert og godt utført arbeid!

Leif Finsveen

konsernsjef

Vi skaper muligheter!

Som overskriften sier så er SKS med på å skape verdier og muligheter 

for våre eiere, kunder, ansatte og befolkningen i Salten. Gjennom vår 

tilstedeværelse er vi med på å legge grunnlag for at folk kan bygge 

og bo, ha skole- og fritidstilbud, kulturelle opplevelser og sikre og gode 

arbeidsplasser, blant annet. Vårt verdiskapingsregnskap sier mye om 

dette, se side  6-9.

I dag er det blitt slik at bedrifter må ta ansvar også utenfor eget gjerde. 

Ingen kan vente at det offentlige alene skal makte å overkomme 

alle mulige ønsker og krav befolkningen stiller. Samtidig ser vi hvilken 

betydning arbeidet og arbeidsplassen har for den enkelte av oss. Derfor 

er det en sentral sak for bedriftene å skape nyttige koblinger mellom 

arbeid og fritid, mellom arbeid og skole og mellom arbeid og kultur – alle 

sammen viktige arenaer i menneskers liv. Bedriftene trer gjennom dette 

tydeligere frem og blir, tror jeg, bedre og mer attraktive arbeidsplasser og 

våre produkter mer interessante for kundene. Så ved å utvise sam-

funnsansvar tjener vi også våre egne interesser på en utmerket måte!

2008 ble et godt år for konsernet, og særlig for kraftproduksjonen og 

kraftomsetningen. Mye vann og gode priser ga ”all time high” produksjon, 

2217 GWh! Det vil selvfølgelig få konsekvenser for produksjonen i 2009, 

men så har vi da også betydelig lavere priser i år enn i fjor. SKS Kraftsalg 

la bak seg et meget godt år og selger, som før, kraft i alle deler av landet. 

høyt engasjerte og dyktige medarbeidere skal ha mye av æren for det! 

Andre deler av  konsernet har levert et økonomisk resultat mer på det 

jevne, men også i disse virksomhetene arbeides det godt og målbevisst 

for å skape best mulige resultater. 

Rødøy-Lurøy Kraftverk har fortsatt en stor utfordring knyttet til 

strømforsyningen til Træna. Den lyktes vi ikke å få gjort noe med i året 

som gikk, heller. Sentrale politikere har til tider ”stått i kø” for å bedyre at 

Træna-samfunnet skal få statlig hjelp til investeringen i en kabel som 

vil gi muligheter for styrking og vekst av både det eksisterende og evt. 

fremtidig næringsliv. Men når det kommer til stykket skjer det dessverre 

ingenting og vi er like langt. Vi får sette vår lit til at 2009 blir året hvor 

gjennombruddet skjer og at RLK kan bestille kabelen!

Vind- og småkraftsatsingene gjennom h.h.v. Nord-Norsk Vindkraft og 

Nord-Norsk Småkraft fortsetter som før. Tilgang på nye prosjekter 

finnes, men de store utfordringene fremover ligger på både grunneier-

erstatninger, kraftpriser, myndighetenes konsesjonsbehandling og, 

ikke minst, kapasiteten i nettene. Det må lages bedre insentiver for 

distribusjonsnettene for å satse på nye, fornybare kraftkilder og regional- 

og sentralnettene må oppgraderes/utbygges i tilstrekkelig grad.

Landsdelens eget oljeselskap, North Energy, som SKS er en av de 

største eierne av, fikk en flying start i 2008. Selskapet har ansatt en 

stab bestående av meget kompetente medarbeidere på rekordkort 

tid, er allerede godkjent som rettighetshaver på sokkelen, har fått 2 

interessante tildelinger og er i ferd med å bli godkjent som operatør! I 

skrivende stund er det knyttet stor spenning til utfallet av den såkalte 

20-runden, hvor en rekke nye lisenser i både Norskehavet og Barent-

shavet skal tildeles. Får selskapet gode tildelinger her vil det være et 

meget sterkt signal fra myndighetenes side om at selskapet ses på som 

Leder - Årsmelding 2008
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Verdiskapingsregnskap

Konsesjonsavgift

Selskapsskatt

Eiendomsskatt

Arbeidsgiveravgift

Naturressursskatt

Bidrag til næringsfond

Grunnrenteskatt

Konsernet bidro i 2008 med 264,6 mill kr i skatter og 

avgifter til kommuner i Nordland, Nordland fylkeskommune 

og den Norske stat. Figuren viser fordelingen mellom ulike 

avgifter og skatter. 

SKaTTER OG avGiFTER i mill. KR.

112,1

85,0

24,8

28,8

9,8 3,60,5
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avGiFTER OG SKaTTER Til 
KOmmUNE OG FYlKE i mill. KR.

Konsernet SKS betaler store summer i 

skatter og avgifter til kommuner i Salten 

regionen og Nordland fylkeskommune. 

Fordelingen mellom kommuner frem-

kommer av figuren.

Den Norske stat mottar også en 

betydelig andel av sum totale skatter 

og avgifter. I tillegg betaler ansatte i 

konsernet en betydelig andel skatt til 

kommunene. 

Fauske kommune
34,2

bodø kommune
1,4

Gildeskål kommune
11,4

lurøy kommune
0,3beiarn kommune

7,0

Nordland fylkeskommune
3,9

saltdal kommune
1,5

rødøy kommune
2,2

meløy kommune
0,1

produksjonsselskapene i konsernet er forpliktet til å avgi konsesjonskraft og kvotekraft til berørte kommuner, Nordland fylkeskommune og 

lokale kraftselskaper. Kvotekraften leveres til selvkost, mens konsesjonskraften leveres til en pris fastsatt av olje- og energidepartementet. 

For 2008 utgjør dette 425 GWh med en anslått verdi beregnet som differansen mellom det kommunene/kraftselskapene betaler for kraften, 

og salgsverdi på kraftbørsen på godt over 100 mill.kr.
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SKS skaper muligheter 

SKS SKapER mUliGhETER 
Salten Kraftsamband ble dannet som et nettselskap i 1956, og ble ved 

en senere fusjon i 1975 utvidet til å omfatte både regionalnett og 

kraftproduksjon. Regionens politikere forstod at det var viktig å samle 

produksjonsressursene de rådde over i ett selskap. Siden den gang har 

SKS vært et viktig regionalnett- og kraftproduksjonsselskap og i de siste 

årene et voksende omsetnings- og handelsselskap, bade i lokal, regional 

og nasjonal sammenheng. Selskapets historie forteller ikke bare om 

teknikk og økonomi, men i høy grad om utvikling i Salten-regionen. Både 

bransjemessig, politisk, teknisk og økonomisk har selskapet spilt en ves-

entlig rolle i et halvt århundre, og gjør det fortsatt.

Samfunnsutviklingen har på de fleste områder beveget seg bort fra den 

oppfatning om at bedriftenes eneste ansvar er å gi sine eiere maksimal 

profitt uten å ta andre hensyn. I et moderne samfunn står bedriftene 

ovenfor etiske, sosiale og miljømessige problemstillinger som aktørene 

i markedet ikke videre kan neglisjere. Som et av Nord-Norges største 

selskap, og med et uttalt mål om å være med på å utvikle landsdelen, er 

kraftkonsernet SKS sitt samfunnsansvar bevist. 

SKS er en betydelig kompetansebedrift, utviklingsaktør og en svært viktig 

arbeidsplass i regionen. Vi bidrar med resultater i henhold til eiernes krav, 

betaler skatter og avgifter slik det blir pålagt, men har et bevist forhold 

til det å bidra utover det som er forventet fra samfunnet. Vi i SKS kaller 

dette å ta et utvidet samfunnsansvar. 

SKS utøver dette samfunnsansvaret på flere måter. Støtte av veld-

edige formål som ideelle organisasjoner, idrettslag, kulturarrangement, 

deltakelse i – og bidrag til næringsutvikling og utdanningsprosjekter samt 

høyt fokus på ivaretakelse av miljøet, er eksempler på slik utøvelse av vårt 

utvidete samfunnsansvar. 

I 2008 ga SKS betydelige midler i direkte støtte til lokale lag og foreninger 

innen kultur og idrett, samt humanitære organisasjoner og bidrag til 

næringsutvikling. 

SKS sin tilstedeværelse gir en rekke muligheter for lokale underleverandører, 

og SKS er med på å skape en rekke arbeidsplasser i regionen. 

STøTTE Til UTDaNNiNG ER ET viKTiG SaTSiNGSOmRåDE
Rekrutteringen til ingeniørfag og realfag generelt vil i fremtiden ha store 

utfordringer knyttet til konkurransen om arbeidskraften. SKS har brukt tid 

og ressurser i forhold til å få etablert et Newton-rom på Fauske. Rommet 

er utviklet i samarbeid med kommunen. Noe som ble behørig markert da 

det åpnet 25. februar i 2009. Newton-rommet skal øke interessen for 

realfag blant ungdom og er et tiltak i forhold til Kunnskapsdepartemen-

tets strategiske satsing; ”Et felles løft for realfagene”. SKS ønsker å stille 

seg bak denne satsingen og har derfor et utvidet samarbeid med FIRST 

Scandinavia og deres prosjekter FIRST Lego League (FLL) og Newton. Det 

er gledelig å observere at 2008 ble et rekordår for FLL med hele 14000 

barn involvert i konseptet.

Innenfor høyere utdanning har SKS inngått avtale om en fem-årig støtte 

gjennom EBL til Vannkraftlaboratoriet i Trondheim, som er et laboratorium 

som sikrer kvaliteten og mulighetene til undervisning i vassbyggfag ved 

NTNu. 

SKS har i perioden 2004-2007 gitt 4,7 mill.kr i støtte til universitet i 

Bodø. Og har siden 2006 en avtale med handelshøgskolen i Bodø (hhB) 

om samarbeid i forhold til Fou, mastergrads- oppgaver, bachleoroppgaver, 

samt etablere en felles arena for kompetanseutveksling mellom hhB 

og den kunnskap SKS sitter på, herunder også forelesningskompetanse.

Nordlands unge skal lære seg å se og utnytte muligheter i eget fylke. På 

denne måten skapes flere unge bedriftsetablerere – og flere ungdommer 

som ønsker å jobbe i nord-norske bedrifter. 

SKS er en aktiv partner i traineeprogram Salten, som både gir selskapet 

tilgang til arbeidskraft, men er også med å skape muligheter for mange 

dyktige unge mennesker som er på vei inn i arbeidsmarkedet. 

SKS var en av initiativtakerne til å få etablert Kunnskapsparken Bodø AS 

(KPB), og vi spilte en betydelig rolle ved etableringen av KPB. KPB har som 

formål å skape et mer innovativt og verdiskapende næringsliv i Nordland, 

og KPB jobber på fire områder for å oppnå dette; Forskning, Bedrifts-

utvikling, Inkubator og Finansiering. På alle disse områdene har SKS vært 

med på å utvikle KPB, både gjennom aktiv styredeltakelse og gjennom 

etableringen av Kunnskapsfondet Nordland AS (KFN). 

Gjennom SKS`s engasjement i KFN har konsernet bidratt til høyere 

forskningsaktivitet hos bedriftene i Nordland. De siste fem år har totalt 45 

prosjekter mottatt ca. 10 mill.kr fra KFN i støtte til forskning og utvikling.
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SKS – mED KRaFT Til å SKapE NæRiNGSUTviKliNG 
Som et stort kraftkonsern i landsdelen ser SKS betydningen av å kunne 

motivere til næringsutvikling. Gjennom KFN og KapNord Fond har SKS 

skapt en plattform for hvordan konsernet kan være bidragsyter til slik 

utvikling.  SKS er dermed med på å skape nye arbeidsplasser, og å utvikle 

kompetanse i landsdelen. 

Stortinget besluttet i 2004 at det skulle initieres et antall investerings-

fond i Norge for å få til mer nyskapning i næringslivet. Ett av disse 

fondene skulle lokaliseres i Nord-Norge. Kunnskapsparken Bodø, hvor SKS 

også er medeier, tok initiativ og hadde som målsetting at fondet skulle 

lokaliseres med forvaltning i Bodø. SKS var blant de første som signalis-

erte at de ville investere i fondet. KapNord Fond ble etablert i 2006 med 

SKS konsernsjef Leif Finsveen som styreleder. Fondet har en kapitalbase 

på 255 mill.kr. 

KUlTUR SOm BåDE aKTiviSERER OG ENGaSjERER 
SKS ønsker å bidra til å trygge oppvekstvilkårene for barn og ungdom. 

Derfor mener vi det er viktig å støtte forskjellige aktiviteter som både 

aktiviserer og engasjerer. SKS støtter mange ulike kulturaktiviteter, alt 

fra skolekorps og sangforeninger til større musikkfestivaler, og vi vekt-

legger den store betydningen av å ha et bredt og allsidig tilbud til barn og 

ungdom. Lokale skolekorps som for eksempel Fauske Skolekorps, er veldig 

avhengig av dugnadsinnsats for å kunne skape et godt tilbud til sine med-

lemmer. Vi i SKS anerkjenner denne viktige innsatsen og ønsker derfor å 

være med å dra lasset. SKS er også opptatt av å kunne bidra til større og 

mer profesjonelle kulturinstitusjoner som for eksempel hamsunssenteret 

på hamarøy og Mons Petter festivalen i Sulitjelma. 

Selskapet vedlikeholder og foretar brøyting av veier som gir allmennheten 

tilgang til fjellområder.  utsetting av fisk i regulerte vassdrag er også 

noe selskapet bidrar med. Slike tiltak bidrar til at mange mennesker kan 

benytte seg av friluftslivaktiviteter i regionen.

iDRETT – BåDE FOR lEK OG KONKURRaNSE 
SKS støtter idretten, både på bredde og toppnivå i Nordland. Vi ser 

behovet for å skape et godt breddetilbud, både for lek og moro, men 

ønsker også å bidra til å opprettholde tilbud på høyere nivå. Det er viktig 

å støtte toppnivået i organisasjonene slik at det er attraktivt for ungdom 

å satse videre på idretten når dette er ønskelig. Derfor er det bevist at 

SKS også støtter lag i de høyere divisjonene i fotball og håndball, fordi vi 

da kan bidra til å skape et godt grunnlag for toppserielag i Nordland. SKS 

er involvert i mange forskjellige lag og foreninger og er opptatt av at det 

opprettholdes et allsidig tilbud til barn og ungdom i oppvekstårene. Et 

godt idrettstilbud i samfunnet er viktig av både helsemessige – og sosiale 

årsaker, derfor skal SKS være en aktiv støttespiller til idretten i regionen. 

KRaFT Til REGiONal vERDiSKapiNG
SKS gir eierkommunene og vertskommunene inntekter gjennom sin 

tilstedeværelse og operasjonell drift. Disse inntektene bidrar dermed til 

å sikre gode tjeneste- og velferdstilbud i kommunene, og gjennom dette 

utvikling av kommunene i regionen. Vi er opptatt av at vi gjennom vår 

tilstedeværelse i kommunene skal bidra til at vi har en region som det er 

godt å både jobbe og bo i. Gjennom lover og pålegg gitt i konsesjoner gir 

konsernet betydelige bidrag tilbake til vertskommuner og eierkommunen. 

vERTSKOmmUNENE
Av de ni kommunene som vi har en relasjon til, enten gjennom operativ 

tilstedeværelse eller eierskap, har vi på de følgende sidene valgt å vise 

fram Bodø, Fauske og Beiarn kommune som eksempler på SKS rolle som 

regional verdiskaper.
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bodø kommune
Fylkeshovedstaden Bodø er med sine 47000 innbyggere den nest 

største byen i Nord-Norge. Byen er i sterk vekst og viktige oppgaver 

står i kø. universitetet skal realiseres, Nordlandssykehuset skal utvides 

og nytt kulturkvartal skal bygges.

Bodøs plassering har gjort byen til knutepunkt for både kommunikasjon 

og service. Midt i byen møtes både tog, fly og båt.

Folketall:  46 495 pr. 01.01.09 SSB   areal: 1 310,3 km2

viktigste næringsgrener: handel, tjenesteyting, reiseliv, forsvaret, 

samferdsel, helse/sosial, utdanning, offentlig administrasjon.

sKs og bodø kommune
Bodø kommune er største eier i SKS med 40 %. Gode resultat i SKS 

betyr økte inntekter gjennom skatter, avgifter, konsesjonskraft og 

utbytte til eierkommunene. Som igjen gir bidrar til velferd og mulighet 

til å realisere forskjellige prosjekter i kommunene. Som for eksempel 

Kulturkvartalet i Bodø.  Det står sentralt i SKS sitt verdigrunnlag å 

skape lokale verdier og muligheter.

SKS skaper også verdier og muligheter i Bodø ved å være støttespiller 

for  IK Grand, Bodø håndballklubb, Bodø østre Skytterlag, Landskytter-

stevnet 2011, FIRST Scandinavia og INOVuS.
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beiarn kommune
Beiarn har allsidig produksjon innen jord- og skogbruk. I tillegg er det 

lagt tilrette for etablering av nye bedrifter i kommunen. I Beiarn er det 

gode muligheter til friluftsliv, Beiarelva er en kjent lakseelv.

I kommunen er det fritidsaktiviteter som kor, korps og idrettslag både 

for vinter- og sommeridrett. Kommunen har gratis barnehageplasser.

Folketall:  1 137 pr. 01.01.09 SSB   areal: 1 189,1 km2

viktigste næringsgrener:jord- og skogbruk

sKs og beiarn kommune
Beiarn kommune har gjennom sitt eierskap i Sjøfossen Energi AS også 

en sentral rolle i SKS.  SKS tilfører Beiarn kommune inntekter gjennom 

sin operative tilstedeværelse i kommunen, og bidrar dermed til Beiarn 

kommune totale inntektsgrunnlag. Det er viktig for både SKS og Beiarn 

kommune og ha en god relasjon som skaper muligheter for begge 

parter.

SKS skaper også verdier og muligheter i Beiarn ved å være støttespiller 

for jazzcampen og Salten Museum Beiarn.
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Fauske kommune
Bysenteret Fauske fremstår som et velutviklet handels- og services-

enter for Indre Salten. Fauske har vært sterkt forbundet med Sulitjelma 

gruber, og er også velkjent for marmoren, som de bl.a. har levert til 

FN-bygningen i New york.

Fauske fikk bystatus i 1998, og er et viktig trafikk-knutepunkt. Nord-

landsbanen har stasjon her med godsterminal. E6 går gjennom byen, og 

Rv. 80 til Bodø tar av her.

Folketall:  9 477 pr. 01.01.09 SSB   areal: 1 112,2 km2

viktigste næringsgrener: handel, tjenesteyting, bergverk og industri, 

offentlig administrasjon, kraft- og vannforsyning, jord- og skogbruk.

sKs og Fauske kommune
SKS har sitt hovedkontor på Fauske, og er en betydelig kom-

petansebedrift, utviklingsaktør og svært viktig arbeidsplass både for 

Fauske kommune og regionen. Fauske kommune eier 11,33 % av SKS 

og har betydelige inntekter gjennom skatter, avgifter, konsesjonskraft 

og utbytte. Dette er i tråd med SKS ønske om å bidra til lokal og regional 

verdiskaping.

SKS skaper også verdier og muligheter i Fauske ved å være støttespiller 

for  Valnesfjorden IL, Fauske IL, Kobberløpet, FK Fauske Sprint, Fauske 

Svømmeklubb, Finneid IL, IL Malm, Sulitjelma Skytterlag, Valnesfjord 

Skytterlag, Barnas Idrettsdag, Fauske Atletklubb, Mons Petter 

Festivalen, Fauske Bluesklubb, Fauske Skolekorps, Sulitjelma Skolekorps, 

Finneid hornmusikk, Valnesfjord Skolekorps og Stiftelsen Sjønstå Gård.
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Kort om SKS-konsernet
 Årsmelding 2008

hiSTORiKK
Salten Kraftsamband AS (SKS) ble dannet som et andelslag i 

1956. Selskapet skulle stå for utbygging av overføringsnettet 

og transformatorstasjoner i Salten. SKS ble i 1964 omdannet til 

aksjeselskap, og ble ved fusjon i 1975 utvidet til å omfatte både 

regionalnett og kraftproduksjon.

ORGaNiSaSjONSFORm
Salten Kraftsamband AS er et aksjeselskap eid av kommuner 

og energiselskap i Nordland fylke samt DONG Energy Power AS.  

Selskapet er morselskap i Salten Kraftsamband konsernet som 

eier datterselskapene SKS Produksjon AS (79,1%) SKS Nett AS, 

SKS Kraftsalg AS og SKS Eiendom AS. SKS Eiendom AS eier helt 

eller delvis datterselskapene Salten Nettjenester AS, Rødøy-Lurøy 

Kraftverk AS samt direkte og indirekte Nord-Norsk Vindkraft AS. 

Konsernet har ved årsskiftet 144 ansatte.

viRKSOmhETENS aRT
Konsernet driver produksjon av elektrisk energi fra 9 kraftstasjoner, 

overføringsanlegg på 132, 66 og 22 kV - nivå, samt nedtrans-

formering til 22 og 11 kV i våre transformatorstasjoner og 

nedtransformering til lavspent. Driftsentralen overvåker og styrer 

egne og eksterne selskapers kraftanlegg. I tillegg deltar konsernet 

i markedet med kjøp og salg av kraft, herunder også salg direkte 

til sluttbrukere. Konsernet tilbyr også datatjenester til elverker og 

andre kunder i området samt diverse andre bygg- og vedlikeholds-

tjenester til elverker i og utenfor regionen.

KONSERNETS hOvEDKONTOR
Besøksadresse: Eliasbakken 7, Fauske.

Postadresse: 8205 Fauske.

Telefon: 75 40 22 00

Telefaks: 75 40 22 03

Organisasjonsnummer: NO 985 592 128 MVA

E-post: firmapost@sks.no 

aKSjONæRER i SalTEN KRaFTSamBaND aS pR. 31.12.2008:

Bodø kommune 40 229 aksjer à kr. 1.000,- kr. 40 228 800,00 40,000%

Fauske kommune 11 398 aksjer à kr. 1.000,- kr. 11 397 824,76 11,333%

Nordkraft AS 15 086 aksjer à kr. 1.000,- kr. 15 085 800,00 15,000%

DONG Energy Power AS 23 801 aksjer à kr. 1.000,- kr. 23 801 369,52 23,666%

Sjøfossen Energi AS 10 058 aksjer à kr. 1.000,- kr. 10 058 205,72 10,001%

i alt  100 572 aksjer à kr. 1.000,- kr. 100 572 000 100,00 % 
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Konsernstruktur

Oversikten over konsernets organisering viser datterselskapene under Salten Kraftsamband AS. SKS Produksjon AS er eid med 79,1 %, de øvrige 

100 % eid. SKS Eiendom AS eier Salten Nettjenester AS (SNT)100 %, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 58,15% og Nord-Norsk Vindkraft AS direkte og 

indirekte 60,2%.
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GENERElT
Konsernet Salten Kraftsamband AS (SKS) er Nord-Norges største 

kraftprodusent etter Statkraft SF. Konsernets samlede middelproduksjon 

er ca. 1852 GWh pr. år.

Året 2008 ble et godt år for konsernet. Total kraftproduksjon i konsernet 

ble 2217 GWh. Vannmagasinfyllingen var ved utgangen av året på 51 %. 

Ved inngangen til året var magasinfyllingen 87 %. 

Generelt har driften fungert uten større problemer, og konsernets 

økonomiske resultat må karakteriseres som tilfredsstillende ut fra en 

målsetting om stabilitet og forutsigbarhet i de årlige inntektene. SKS er 

opptatt av at selskapets virksomhet skal gi positive ringvirkninger i 

lokalsamfunnet. Konsernet bidrar med store overføringer til stat, fylke og 

kommuner i regionen i form av utbytte, skatter og avgifter. I tillegg foretar 

selskapet kjøp av varer og tjenester fra lokale bedrifter. 

Resultatet for SKS Produksjon AS ble godt med høy produksjon til gode 

priser. SKS Kraftsalg AS oppnådde et godt resultat for kraftomsetningen. 

Resultatet til SKS Eiendom AS ble tilfredsstillende. SKS Nett AS og Salten 

Nettjenester AS (SNT) leverte dårligere resultater enn forventet.  

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, som er vertikalintegrert, fikk også et godt år til 

tross for lavere produksjon enn de siste årene. 

Eierne av SKS har valgt å gjennomføre et ekstraordinært kapitaluttak på 

Styrets beretning

til sammen 500 mill.kr. For å finansiere kapitaluttaket ble det tatt opp et 

langsiktig lån i bank.

SKS ønsker å skape muligheter på forretningsmessig basis og med 

grunnlag i landsdelens ressurser, dels i egen regi og dels gjennom 

deltakelse i andre selskaper. Konsernet skal ha fokus på langsiktighet og 

verdiskapning for eiere og kunder. SKS skal i regi av konsernet styrke den 

videre utvikling av ny energi. Av nye engasjement i 2008 kan spesielt 

nevnes etablering av selskapet Nordnorsk havkraft AS i samarbeid med 

flere energiselskaper i Nord-Norge. Selskapet har som formål å kartlegge 

mulighetene og sikre rettigheter for havbasert vindkraft i Nord-Norge. 

Konsernet har i løpet av 2008 vært med på ytterligere aksjeemisjoner i 

det nord-norske oljeselskapet North Energy AS. Vi er nå selskapets 2. 

største aksjonær. SKS Produksjon As har kjøpt kvotekraftrettigheter på 

Oldereid- og Fagerli kraftverk fra BDF Energi AS. Kjøpet av kraften øker 

andelen av produksjon på kraftverkene som selskapet selv råder over. 

Svartevatn kraftverk kom i drift i mars 2008. Forventet årsproduksjon er 

stipulert til 3 GWh. Nord-Norsk Vindkraft AS (NNV) har meldt inn to nye 

konsesjonssøknader for vindkraftverk på Sjonfjellet som ligger mellom 

kommunene Nesna og Rana, og på Vareøya i Træna kommune. I alt 

arbeider NNV nå med 8 prosjekter med en forhåndsvurdert produksjon-

skapasitet på opp mot 4,5 TWh.

Driftsmessig har det ikke vært hendelser av uvanlig betydning. 

Kraftproduksjonen tilhørende SKS Produksjon AS hadde den høyeste 

årsproduksjonen noen sinne med 2144 GWh. Langsiktige salgskontrakter 

medførte at selskapet ikke fikk full uttelling for høye kraftpriser i året. 

Salten Kraftsamband AS er morselskap i konsernet. Selskapet eier aksjer i 

datterselskapene SKS Produksjon AS (79,1%), SKS Nett AS, SKS Kraftsalg 

AS og SKS Eiendom AS. I morselskapet er konsernledelsen og stabs-

funksjoner innenfor økonomi, personal og IT-virksomhet plassert. I tillegg 

til å betjene konsernets selskaper ytes også tjenester utad til elverk, 

kommuner og andre kunder.

Morselskapets tjenester fra stabsavdelingene prises med et lite påslag 

over kostpris.

STYRET 
Styret i 2008 har bestått av 9 medlemmer, 8 menn og 1 kvinne, herav 3 fra 

de ansatte.

styremedlemmer: 

Per holmgaard Andersen

Berit Anne Laastad

Arne Bjørn Vaag

Steinar Pettersen

cato Lund

Per Arne Mathisen

Roald Amundsen

FormaNN:  

Odd-Tore Fygle

NestFormaNN:  

Olaf Larsen

Cato 
Lund

Roald 
Amundsen

Olaf 
Larsen

Steinar
Pettersen

Per 
Holmgård

Odd -Tore
Fygle

Berit Anne
Laastad

Arne Bjørn
Vaag

Per Arne 
Mathisen



19

FORSKNiNG OG UTviKliNG
Selskapet driver ikke med eget forsknings- og utviklingsarbeid, men gir 

generell Fou-støtte via medlemskapet i EBL. Konsernets datterselskaper 

bidrar med tilsvarende støtte til EBL.

REDEGjøRElSE FOR FORETaKETS UTSiKTER
Etter styrets mening gir årsregnskapet uttrykk for konsernets stilling og 

resultat. Foretakets forventende økonomiske utvikling vil påvirkes av 

kraftprisen, produksjon og etterspørsel av elektrisk kraft. uro i finans-

markedene kan medføre redusert etterspørsel etter elektrisk kraft fra 

industrien. Selskapets resultat påvirkes av endringer i valutakurs mellom 

norske kroner og Euro. Konsernets resultat vil påvirkes av renteutviklingen 

som følge av økt gjeld. under gitte regnskapsprinsipper medfører 

periodiseringer og porteføljeendringer at regnskapsresultatet for noen 

datterselskaper vil kunne variere betydelig fra år til år og påvirke 

morselskapets resultat. SKS Produksjon AS har kjøpt kvotekraftrettigheter 

på Oldereid- og Fagerli kraftverk fra BDF Energi AS. Kjøpet er kostnadsført 

i 2008. Kjøpet av kraften gir større råderett over egen produksjon. SKS og 

Bodø Energi AS er kommet til en administrativ enighet om bytte av SKS 

Nett AS og BE Produksjon AS. SKS skal ha en mindre eierpost i det nye 

regionale nettselskapet som skal etableres etter at byttehandelen er 

gjort. Saken skal styrebehandles i selskapene i løpet av første halvår 

2009.

FORhOlD av vESENTliG BETYDNiNG FOR STilliNG OG RESUlTaT 
ETTER REGNSKapSåRETS avSlUTNiNG
Det er ingen forhold som er oppstått etter regnskapsårets slutt som 

endrer selskapets eller konsernets stilling og soliditet.

FiNaNSiEll RiSiKO
Selskapets strategi med hensyn til finansielle instrumenter er å gi en 

stabil og forutsigbar kontantstrøm. Selskapet har risikostrategier definert 

i risikodokumenter. Selskapet har noe valuta- og renterisiko. Valuta- og 

renterisiko begrenses ved inngåelse av termin- og swapkontrakter.

markedsrisiko

Konsernets markedsrisiko påvirkes i hovedsak av fremtidig etterspørsel 

etter elektrisk kraft samt prisen på denne. Morselskapets finansielle 

anleggsmidler er av stor verdi. Disse investeringene er vurdert som sikre 

og utgjør derfor liten risiko.

Kredittrisiko

Selskapet har vurdert kundeporteføljen til å være av lav kredittrisiko. 

Morselskapets kunder er i all hovedsak konserninterne. 

likviditetsrisiko

Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Som en følge av det 

ekstraordinære kapitaluttaket på 500 mill. kr i 2008 ble det tatt opp 

langsiktig lån for å finansiere uttaket. Konsernet er innvilget en 

kassakreditt i bank med en ramme på 150 mil. kr. Forfallstidspunktet for 

kundefordringer opprettholdes og andre langsiktige fordringer er ikke 

vurdert reforhandlet.

åRSRESUlTaT FOR åR 2008
Konsernets resultat etter skatt ble akseptabelt og viser stabil inntjening. 

Selskapet har en målsetting om stabilitet og forutsigbarhet i de årlige 

inntektene.

Resultatet for kraftproduksjonen er høyere enn foregående år. Det har 

vært høye priser og høy produksjon i 2008. Deler av produksjonen er 

prissikret, noe som har medført noe lavere oppnådd pris enn spot pris. 

Skattebelastningen er høy i år 2008, skattekostnaden utgjør 57,4% av 

driftsresultatet for produksjonsselskapet.

Det er i løpet av 2008 gjennomført betydelige vedlikeholdsprosjekter i 

SKS Produksjon AS. Vedlikeholdsaktiviteten synliggjøres i konsernets 

resultatregnskap i form av høye driftskostnader.

 

Konsernets resultat er belastet med tilnærmet 30 mill.kr i avskrivinger på 

merverdier.

Konsernregnskapet viser en omsetning på 1.016,4 mill.kr, driftskostnader 

på 633,1 mill.kr og driftsresultat på 383,2 mill.kr. Ordinært resultat før 

skatt er på 368,7 mill.kr. Skattekostnaden er på 226,7 mill.kr og resultat 

etter skatt er på 142,1 mill. kr.

Morselskapet har et resultat etter skatt på 97,5 mill. kr, noe som er på 

samme nivå som i 2007, da tilsvarende tall var 96,3 mill.kr.

BalaNSE OG KapiTalSTRUKTUR
Konsernets egenkapital ved årets utgang utgjorde 2 119,0 mill.kr.  Av 

dette er aksjekapitalen på 100,6 mill. kr. og konsernets fond er på 

1 581,0 mill.kr. Minoritetene er på 437,4 mill.kr.

Konsernets likviditet utgjorde ved årsskiftet 435,2 mill.kr, herav bundet til 

skattetrekk og sikkerhet mot Nord Pool clearing ASA 40,5 mill.kr.

Konsernets kortsiktige og langsiktige rentebærende gjeld var på 598,6 

mill. kr.

Morselskapets eiendeler består av sum anleggsmidler på 2 071,6 mill.kr 

og omløpsmidler på 116,8 mill.kr. Egenkapitalen er på 1 751,9 mill.kr, 

langsiktig gjeld utgjør 290,2 mill.kr og kortsiktig gjeld 146,2 mill.kr.

KONTaNTSTRøm
Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2008 var 164,4 

mill. kr. (325,5 mill kr). Nedgangen skyldes blant annet ekstraordinært 

kapitaluttak. Ved utgangen av året var konsernets frie likviditetsreserve 

inklusive trekkrettigheter i bank på 544,7 mill. kr (259,5 mill. kr). Styret er 

av den oppfatning at SKS har en tilfredsstillende finansiell stilling.
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FORTSaTT DRiFT   

Årets regnskap er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift for alle 

selskaper i konsernet.  

FREmTiDiG UTviKliNG
Konsernet skal ha fokus på langsiktighet og verdiskapning for eiere og 

kunder.  SKS og datterselskapene skal delta i utviklingsprosjekter i 

samsvar med konsernets strategiske mål. Det skal aktivt søkes etter nye 

lønnsomme forretningsmessige muligheter for å utnytte kompetanse, 

finansiell styrke og tekniske anlegg, både regionalt, nasjonalt og, i noen 

grad, også internasjonalt. 

SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet 

evner å gå i front og velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, 

gjerne i samarbeid med andre. Konsernet skal ha fokus på de økonomiske 

målene, og det er en klar målsetting at de årlige økonomiske resultatene 

skal forbedres. Bransjens rammevilkår er allikevel slik at det opereres under 

lite forutsigbare forhold. hjemfallsinstituttet har avklart spørsmålet 

vedrørende offentlig eierskap i vannfall og kraftverk. Dette sikrer 

selskapet stedsevarige konsesjoner.  Støtteordninger for ny fornybar 

kraftproduksjon er eksempler på rammevilkår som påvirker konsernets 

fremtidige utvikling. Skatteregime, nedbørsforhold, svingninger i 

kraftprisen og den økonomiske nettreguleringen er andre eksempler som 

påvirker inntjeningen.

I SKS legges det vekt på å opptre profesjonelt, ærlig, lojalt og pålitelig 

overfor hverandre, kunder og omverdenen for øvrig. Rekruttering av nye 

medarbeidere vil kreve økte ressurser i årene som kommer. Knapphet på 

nyutdannet teknisk personell samt relativt lav rekruttering til montør- og 

operatørfagene har allerede skapt et strammere arbeidsmarked. Gode 

lønninger, moderne teknologi og interessante tekniske anlegg er alene 

ingen garanti for å få tak i de rette folkene. Selskapsverdier, omdømme, 

attraktive lokalsamfunn, utdanningsmuligheter for barn og ungdom, 

jobbmuligheter for ektefeller/samboere er noen eksempler på områder 

hvor konsernet må engasjere seg for å være konkurransedyktig i kampen 

om fremtidig attraktiv arbeidskraft. 

Strukturprosessene i energibransjen forventes videreført. I den grad det 

byr seg interessante muligheter for allianser og deltakelse i slike 

prosesser ønsker SKS fremdeles å spille en aktiv rolle, særlig i egen region 

og egen landsdel.

DiSpONERiNG av mORSElSKapETS RESUlTaT
Styret foreslår at morselskapets resultat disponeres slik:

Avsatt til utbytte kr.  99 465 708 

Overført fra fri egenkapital     kr.  2 001 498

våRT vERDiGRUNNlaG
Konsernets verdigrunnlag redegjør for ønsket adferd. I vårt daglige virke 

skal vi bestrebe oss på å være troverdig, engasjert og nyskapende. Vi skal 

behandle hverandre med respekt, og dessuten ta vare på vår egen helse. I 

året som har gått har konsernet jobbet fram etiske retningslinjer. Våre 

etiske retningslinjer vektlegger adferd og setter grenser i forbindelse med 

kontakt og omgang med våre kunder, leverandører, forretningsforbindelser, 

eiere og øvrige interessenter. I 2009 vil vi vektlegge implementering av 

vårt verdigrunnlag i organisasjonen. 

hElSE-, miljø- OG SiKKERhET
I SKS-konsernet er helse-, miljø- og sikkerhetsforhold en prioritert og 

integrert del av all virksomhet. hensynet til fremdrift og økonomi skal ikke 

gå på bekostning av et forsvarlig og målsatt hMS-nivå. Konsernet har et 

internkontrollsystem som tilfredsstiller etablerte standarder på området, 

og som skal sikre etterlevelse av krav i gjeldende lovverk og intern 

styrende dokumentasjon.

aRBEiDSmiljø
Konsernet legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der 

datterselskaper, linjeledelse og den enkelte arbeidstaker ansvarliggjøres i 

forhold til de målsettinger og planer som vedtas. Til å bistå i dette 

arbeidet har konsernet en koordinerende verne- og helsetjeneste 

(hMS-tjenesten) i stab som sammen med vår bedriftshelsetjeneste 

utøver sitt virke i samsvar med arbeidsmiljølovens intensjoner. hMS-

tjenestens hovedoppgave er forebyggende hMS-arbeid.  SKS var i sin tid 

fylkets første IA-bedrift.

Konsernet hadde i 2008 et totalt sykefravær på 3,50 %, som er en økning 

på 23% i forhold til året før. Sykefraværet vurderes fremdeles som relativt 

lavt. Korttidsfraværet (< 3 dager) var på 0,87 % som er omtrent det 

samme som året før. Styret vurderer derfor konsernets arbeidsmiljø til å 

være tilfredsstillende.

SiKKERhET OG SKaDER
SKS har som målsetting at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker med 

skader på menneskers liv og helse, ytre miljø eller våre anlegg og utstyr. 

Det er gjennomført et omfattende arbeide med systematiske risiko- og 

sårbarhetsanalyser innen alle områder som omfattes av gjeldende lovverk. 

I 2009 vil dette arbeidet fortsette, der forhold omkring arbeidsmiljø og 

vassdrag vil bli prioritert.

 

I 2008 ble det registrert fem yrkesskader i konsernet. To skader medførte 

henholdsvis 1 og 14 dagers sykefravær.  Første skade skyldtes innånding 

av gass i forbindelse med sveising. Den andre skaden skyldes fall i 

forbindelse med at en teleskopstige ”klappet sammen”. Tre av skadene 

medførte ikke sykefravær, men legebehandling var nødvendig.

Det nevnes dessuten at to av våre ansatte var involvert i en nødlanding/

krasjlanding med helikopter på en fjelltopp i Tysfjord kommune. Ingen 

personer kom direkte til skade under nødlandingen, men helikopteret fikk 

betydelige skader. Selv om ingen av våre ansatte ble fysisk skadd ble 

hendelsen vurdert som så alvorlig at det ble gjennomført kontroll og 

debrifing hos konsernets kriseteam/helsepersonell.
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YTRE miljø
I SKS betraktes forurensninger og avfall som ressurser på avveie, og 

konsernet har etablert gode rutiner for håndtering av både utslipp og 

avfall. Generelt har konsernet lite forurensende virksomhet, og har lite 

eller ingen utslipp til luft eller sjø/vassdrag utover det som normal 

menneskelig aktivitet genererer. Forøvrig representerer ikke vår 

virksomhet vesentlig forurensning av det ytre miljø, men bidrar derimot 

positivt idet vannbasert produksjon av elektrisk energi ikke avgir 

klimagasser. Alt avfall kildesorteres og leveres til de respektive private og 

offentlige avfallsaktører, og prosessavløpsvann renses i samsvar med 

forurensningsmyndighetenes forskrifter.

liKESTilliNG
Styret har ni medlemmer, hvorav åtte menn og en kvinne. Konsernet 

hadde pr. 31.12.2008 144 fast ansatte – herav 29 kvinner som utgjør en 

kvinneandel på 21%. Konsernets lønns- og stillingssystem sikrer at det 

skal gis lik lønn for likt arbeid. Selskapets personalpolitikk anses å være 

kjønnsnøytral på alle områder. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål 

blant de ansatte tilfredsstillende ivaretatt. Det er ikke mottatt 

tilbakemeldinger, verken fra kvinner eller menn, på at noen opplever 

selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.

                        

Fauske, den 17. april 2009

olaf larsen

Styrets nestformann

odd-tore Fygle

Styrets formann

berit anne laastad

per Holmgård steinar pettersen

Cato lund per arne mathisen roald amundsen

leif Finsveen

Konsernsjef

arne bjørn vaag
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Selskaper i SKS
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SKS Produksjon AS er et deleid datterselskap av Salten Kraftsamband AS. 
Selskapet er Nord-Norges største kraftprodusent, og eier åtte vannkraftverk.
Kraftstasjonene ligger i Fauske-, Bodø- og Gildeskål kommune.
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GENERElT
SKS Produksjon AS er eid av Salten Kraftsamband AS (79,1 %) og Norsk 

hydro Produksjon AS (20,9%). Selskapet ledes av administrerende direktør 

Stein Mørtsell. 

KRaFTpRiSER
Gjennomsnittlig områdepris for vårt område notert hos Nord Pool Spot AS 

ble 410,17 NOK/MWh i 2008. Systemprisen ble 369,38 NOK/MWh. 

Forskjellen mellom områdepris og systempris skyldes høyere tilsig i NO1 

og begrenset overføringskapasitet på grunn av feil på linjer og kabler fra 

område NO1 (østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet). Områdeprisen i 

vårt område var lavest i 1. kvartal, og høyest i 3.- og 4. kvartal. De relativt 

høye prisene har flere årsaker blant annet lavere hydrologisk balanse enn 

normalt, høye brenselkostnader på alternative energikilder og svak norsk 

krone. Områdeprisen i vårt område var 74% høyere i 2008 enn i 2007.

pRODUKSjON OG KRaFTOmSETNiNG
Tilsiget til kraftverkene i 2008 var 1543 GWh. Dette er 234 GWh lavere 

enn normalt.

Selskapet oppnådde ny produksjonsrekord i løpet av et år. Sum årsproduk-

sjon i 2008 ble 2144 GWh, som er 367 GWh høyere enn gjennomsnittet 

for de 20 siste år (1988-2007). I 2007 var produksjonen 1816 GWh, og i 

2006 var den 1737 GWh. Se Fig. 1 side 26. 

Magasinbeholdningen (eksklusive snømagasin) var 87 % ved inngangen 

og 51 % ved utgangen av året.

maRKEDSRiSiKO
Selskapet er eksponert for endringer i kraftpriser, og det er utarbeidet 

risikodokument som setter grenser for hvor stor andel av produksjonen 

som skal være eksponert for prisendringer. Selskapet handler termin-

kontrakter for å redusere risiko mot store endringer i kraftpris og valuta. 

cfD kontrakter (contracts for difference) inngås for å redusere område-

prisrisiko. Selskapet vil være eksponert for pris- og valutarisiko for 

produksjon som ikke er terminsikret. Innmatingskostnadene til over-

liggende nettstruktur er også beheftet med markedsrisiko, da kostnadene 

til dels er knyttet til prisene på kraftbørsen.

KRaFTvERKENE/DRiFT
Drift og vedlikehold av kraftverkene har gått som normalt i 2008.

Ny trafo og koblingsanlegg 22 kV ble idriftssatt i Sundsfjord. Situasjonen 

med flaskehals på 22 kV nettet er nå historie. Kostnadene på ca. 20 mill.kr 

fordeles mellom SKS Produksjon, SKS Nett og Sjøfossen Energi. SKS 

Produksjon har solgt anlegget til SKS Nett. Motivet er å etablere en mer 

rendyrket nettstruktur i Sundsfjord. SKS Produksjon har sikret sine 

rettigheter gjennom en avtale hvor selskapet har prioritert kapasitet i 

anlegget.

Om SKS Produksjon AS

Ny bunntappeluke ble installert i Arstaddammen. Siste del av arbeidet 

måtte utsettes til juni/juli 2009 på grunn av rasfare. Kostnadene er 

beregnet til ca. 9 mill kr. I forbindelse med anleggsarbeidene i Arstaddalen 

de siste årene er veien opprustet for ca. 2,5 mill kr. Selskapet har flere 

anleggsveier som er åpen for allmennheten. Selskapets vedlikehold av 

anleggsveier sikrer samfunnet tilgang til områder som ellers ikke ville vært 

tilgjengelig med bil.

Arbeidet med modernisering av Daja kraftverk ble startet i 2007 og 

forventes sluttført i 2009. Aggregat 1 og 2 er automatisert og satt i drift. 

I 2008 er det montert nye koblingsanlegg 66 kV og 11 kV, samt en trafo. 

Det gjenstår utskifting av hovedstengeventiler (kuleventiler) og en trafo. 

Dette er planlagt i 2009. Totalt kostnadsoverslag for prosjektet er på ca. 

34 mill. kr.

Det har foregått arbeid med legging av fiber til flere lukehus og 

kraftstasjoner, samt strøm til noen lukehus. Blant annet har SKS 

Produksjon bekostet fiber og strøm til lukehus ved Balvatn i Saltdal 

kommune. Denne strømkabelen gir også tilgang på strøm for et stort 

antall private hytter. Fiber har muliggjort høyhastighets videoovervåking 

av blant annet Arstaddammen. Dette har sannsynligvis bidratt til at vi fikk 

mindre omfattende myndighetskrav knyttet til damrehabiliteringen enn vi 

ellers kunne påregne. Videre vil fiberen til Arstaddammen gjøre det mulig 

å forsyne Beiarn kommune med dataoverføringskapasitet av god kvalitet 

og hastighet. Det omfattende arbeidet med legging av fiber og strøm gir 

økt kontroll med magasinnivåer, bedre reguleringsmuligheter og 

inntjening.

Nøkkeltall 
oversikt over resultat- og balansetall

  

beløp i 1000 kr. 2008 2007

Driftsinntekter 654 722 381 995

Driftskostnader 275 183 183 428

driftsresultat 379 539 198 567

Finans -9 984 3 581

Res. før skatt 369 555 202 148

Skatt 212 150 91 150

resultat 157 405 110 998

 

Anleggsmidler 1 004 052 991 274

Omløpsmidler 402 587 198 152

Egenkapital 682 790 665 385

Langsiktig gjeld 284 548 47 171 

Kortsiktig gjeld 439 301 476 870

totalbalanse 1 406 639 1 189 426

antall ansatte 51 48
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Om SKS Produksjon

NY KRaFTTilGaNG i åR 2008
Svartevatnet kraftverk – som er en del av tilleggsutbyggingene til 

Oldereid kraftverk – kom i drift i begynnelsen av mars. Kraftverket 

utnytter fallet mellom Mangevatn og Svartevatn, og årsproduksjonen er 

stipulert til 3 GWh.

I oktober ble det avsagt overskjønn fra hålogaland lagmannsrett om 

fallerstatningene til grunneierne etter SKS Produksjon’s tilleggsover-

føringer til Svartevatn og Oldereid kraftverker. utfallet ble svært uheldig 

for den del av vannet som ble tatt fra Galtåga. Retten tilkjente grunn-

eierne erstatning ut fra hvilken verdi vannet representerer for dem hvis de 

skulle foreta en tenkt utbygging i egen regi, og ikke hvilken verdi vannet 

representerer for SKS Produksjon. Saken ble anket til høyesterett, men ble 

nektet fremmet i høyesteretts ankeutvalg den 04.02.2009. Samlet vil 

fallerstatning og renter beløpe seg til ca. 9 mill.kr, noe som er betydelig 

høyere enn tidligere antatt. De nye prinsippene for beregning av 

fallerstatning vil få betydning for vurderingen av planlagte og framtidige 

kraftprosjekter. hvis det er påregnelig at grunneierne kan bygge ut kraft i 

egen regi, så vil erstatningene bli utmålt ut fra hvilket tap de blir påført. 

Erstatningene kan bli svært store basert på tenkte prosjekter. Når en 

utbyggingskonsesjon blir gitt, så kan det være krav til utbetalinger 

(næringsfond m.m.) av betydelige beløp innenfor gitte tidsfrister.

Prosessen med å få fastsatt fallerstatninger kan ta flere år, og en må 

derfor betale næringsfond m.m. før en kjenner størrelsen på fallerstat-

ningene hvis en skal holde muligheten for utbygging åpen.

   

Fig. 2: Diagrammet over viser glidende 10-års middelproduksjon. Søylen 

for 2008 viser middelproduksjonen for perioden 1999-2008. 
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NY KRaFTTilGaNG i åRENE FRamOvER
Det forventes svar fra Olje- og energidepartementet i løpet av 2009 på 

vår konsesjonssøknad for å bygge ut Smibelg og Storåvann kraftverker i 

Rødøy- og Lurøy kommune. NVE har tidligere innstillet positivt med 

enkelte justeringer. Forventet årsproduksjon er på 200 GWh.

Govddesåga kraftverk i Beiarn er nylig konsesjonssøkt. Kraftverket 

utnytter bl.a. vann som i dag renner ned i Arstaddammen magasin. 

Forventet årsproduksjon er på 50 GWh. Installert effekt er stor i forhold til 

årsproduksjonen, siden kraftverket ikke får magasinkapasitet, og det er 

betydelig med bretilsig i området i deler av året. Direktoratet for 

naturforvaltning har tidligere gitt unntak fra Samla Plan for kraftverket.

utredning av Storelvvatnet kraftverk ved Lomivatn pågår. En arbeider 

med å kartlegge om det er behov for konsesjon. Forventet årsproduksjon 

er 20 GWh.

liTT av hvERT
SKS Produksjon leverer betydelige mengder rimelig strøm for å fremme 

næringsutviking i Fauske kommune – såkalt industrikvotekraft.  Det er 

Fauske kommune som tildeler slik kraft. I forbindelse med at Fauske 

kommune tildelte industrikvotekraft i strid med regelverket, har det vært 

en del diskusjoner rundt betalingen for denne feilaktig leverte krafta. 

Saken er løst gjennom et kompromiss mellom partene.

Fylkesmannen i Nordland og Direktoratet for naturforvaltning arbeider 

med en verneplan for Sundsfjordfjellet. Selskapets eksisterende anlegg 

og adkomstveier blir ikke berørt i særlig grad, men planen kan få 

betydning for eventuelle framtidige kraftutbyggingsmuligheter.

Nova Smolt AS er i full gang med å bygge infrastruktur for et av Norges 

største settefiskanlegg for smolt i Sundsfjord. Lokaliteten er valgt med 

bakgrunn i god tilgang på vann fra kraftproduksjonen, og kraftprodusen-

tene har stillet seg positiv til et slik vannuttak. Videre har Nova Smolt fått 

tilgang på kai, vei og rørtraseer for nedgraving av røranlegg. Anlegget vil 

få ca. 12 arbeidsplasser når det kommer i drift.

Statnett har nylig foreslått nye tariffer og ny tariffstruktur for perioden 

2010-2012. hvis forslaget blir vedtatt, så vil dette bety økte innmatings-

kostnader for SKS Produksjon.

SKS Produksjon har i 2008 slitt med høyt sykefravær – særlig langtids-

fravær. Totalt for året var sykefraværet på 5,9%.

åRETS REGNSKap

Regnskapet for 2008 viser et driftsresultat før skatt på 370 mill.kr, mot 

202 mill. kr i 2007 og 202 mill. kr i 2006. Videre ble resultatet etter skatt 

på 157 mill.kr i 2008, mot 111 mill. kr i 2007 og 82 mill. kr i 2006.

Salgsinntektene i 2008 ble svært bra da selskapet oppnådde høy 

produksjon og til gode priser. Terminmarkedet for elektrisk kraft indikerer 

lavere kraftpris i 2009. Selskapet har som konsekvens av dette valgt å 

produsere ekstra mye i 2008, noe som medfører lavere magasinfylling 

enn vanlig ved utgangen av året. Innmatingskostnader til overliggende 

nett ble i 2008 høye av samme årsak, høy produksjon og gode priser.

Lønn og driftskostnader for 2008 ble omtrent som budsjettert. Stor 

produksjon til gode priser bidro til høy grunnrentebeskatning. Selskapet 

har kraftanlegg i flere kommuner i regionen og bidrar til samfunns-

utviklingen gjennom betaling av eiendomskatt og avgifter til kommunene.
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Selskapet er et kraftomsetningsselskap som tilbyr et bredt produkt- og 
tjenestespekter. hovedaktivitetene består av sluttbrukersalg, forvaltning av 
eksterne kraftporteføljer, krafthandel og salg av avregningstjenester, kunde-
service og markedsrådgivning.
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GENERElT
SKS Kraftsalg AS er et heleid selskap av Salten Kraftsamband AS. 

Selskapet ledes av administrerende direktør jørgen Gunnestad.

hovedaktiviteten til kraftsalgsselskapet er salg av strøm til sluttkunder i 

Norge. Denne aktiviteten startet i 1997. Strategien har hele tiden vært å 

kunne tilby kunder et bredt utvalg av produkter til konkurransedyktige 

priser. Mange av Norges forbrukere har oppdaget dette, og selskapet har 

fått en stor tilstrømning av nye kunder. Flere distribusjonsselskap i 

Nordland selger i dag strøm til sine nettkunder i kommisjon. Gjennom 

dette samarbeidet har det lyktes selskapet å bli en av de 4 største 

kraftleverandørene til sluttkunder i Nord-Norge. Kraftsalgsselskapet er 

også en stor leverandør til det offentlige. På kundelisten står et titalls 

kommuner og en fylkeskommune. Dermed er SKS Kraftsalg blitt 

leverandør av lys og varme til et utall skoler og barnehager i fylket.  

Forvaltningsavdelingen tar hånd om kraftporteføljen til eksterne kunder, 

det være seg både kunder med litt større forbruk og kunder som sitter på 

kraftproduksjon eller kraftrettigheter. Forvaltningsavdelingen har 

gjennom året tilført betydelige verdier til de eksterne kundene. Gjennom 

denne avdelingen har selskapet også blitt en stor omsetter av ulike typer 

elsertifikater til andre land innenfor Eu-systemet. SKS Kraftsalg tar nå 

hånd om fornybar energiproduksjon til mange omkringliggende kraft-

selskaper, og selger dette til land hvor det finnes betalingsvilje for dette.

høsten 2008 tegnet SKS Produksjon en stor forvaltningsavtale med 

selskapet. Avtalen gir SKS Kraftsalg ansvaret for disponering av 

magasinene og all omsetning på langsiktige kraftavtaler. 

Kjøp og salg av kraft i engrosmarkedet er også en stor aktivitet i 

selskapet. Flere av de ansatte har mange års erfaring med handel i 

kraftmarkedet. Innkjøp av gode analyser og ansatte med lang fartstid i 

bransjen gjør selskapet i stand til å omsette kraftressursene som 

samarbeidspartnerne og kommuner er i besittelse av på en god måte. 

Dette gir god fortjeneste både for kunde og eget selskap.

Stor tilgang på oppdrag har gjort det mulig for selskapet å øke staben 

med to nye forvaltere og en salgsleder. Ved årsskiftet har selskapet 10 

ansatte, 2 av disse jobber med forvaltning av eksterne porteføljer, 4 har 

ansvaret for salg, kundeservice og fakturering av kraftkunder, mens 2 

jobber med avregningstjenester internt i konsernet og til en rekke 

energiselskaper i regionen. 

øKONOmiSK RESUlTaT
Årets omsetning for SKS Kraftsalg AS var på 743 mill. kr og årsresultatet 

etter skatt ble på 18,1 mill.kr. Dette er det beste resultatet noen gang for 

SKS Kraftsalg, og viser hvilket potensial som ligger i den kompetansen vi 

har bygd opp omkring krafthandel, salg og avregning de siste årene. 

Om SKS Kraftsalg

Nøkkeltall 
oversikt over resultat- og balansetall

  

beløp i 1000 kr. 2008 2007

Driftsinntekter 743 386 533 349

Driftskostnader 722 575 537 690

driftsresultat 20 811 -4 341

Finans 4 278 3 479

Res. før skatt 25 089 -862

Skatt 6 978 -183

resultat 18 111 -679

  

Anleggsmidler 11 675 17 698

Omløpsmidler 117 872 177 436

Egenkapital 89 934 71 824

Langsiktig gjeld 705 612

Kortsiktig gjeld 38 908 122 698

totalbalanse 129 547 195 134

antall ansatte 10 8
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SKS Nett AS er et heleid datterselskap av Salten Kraftsamband AS.
Selskapet driver med transport av elektrisk energi og relatert virksomhet. 
Virksomhetsområdet omfatter drift og vedlikehold av luftledninger, kabler og 
transformatorstasjoner. 
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GENERElT
SKS Nett AS er et heleid selskap av Salten Kraftsamband AS. Selskapet 

ledes av administrerende direktør Rune Stensland.

Virksomheten omfatter planlegging, bygging og drift og vedlikehold av 

regionalnettet i Salten og Nord-helgeland, med tilhørende transformator-

stasjoner og koblingsanlegg. hovedoppgaven til regionalnettet er å 

transportere kraft mellom regionale kraftverk, sentralnettet og distribu-

sjonsnettet. 

Selskapets virksomhet er i stor grad regulert av NVE gjennom lover og 

forskrifter. Fra år 2007 ble det innført en ny modell for fastsetting av 

inntektsrammen, som er maksimal inntekt for selskapets nettvirksomhet. 

Et gjennomsnittlig effektivt selskap vil oppnå normalavkastning (NVE 

rente), mens et lite effektivt selskap vil få lavere avkastning enn NVE 

renten.  Regulering gir relativt klare insentiver til effektivisering, mens 

insentivene til investering er mer uklare. 

Nettvirksomheten er også underlagt en rekke lover og forskrifter som 

forvaltes av blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB), Luftfartstilsynet og Kystdirektoratet.  

KRav Til EGENKOmpETaNSE
I de siste årene har mange kraftkonsern som SKS, skilt rollene mellom 

netteier (bestiller) og entreprenør (utfører) i egne juridiske enheter.  NVE 

mener at noen selskaper har gått for langt og har presisert at selskapene 

må ha nødvendig egenkompetanse for å kunne bygge og drive nett-

anleggene etter Energiloven. SKS Nett og tre nettselskaper fikk 

sommeren 2008 brev fra NVE om at egenkompetansen i selskapene var 

for lav. For SKS Nett sin del ble det spesielt pekt på at bemanningen var 

for lav i driftskontrollfunksjonen og innen tilstandskontroll/vedlikehold. 

NVE behandler selskaper i konsern som selvstendige juridiske enheter 

uten tilknytning til hverandre. På grunn av mange reaksjoner fra bransjen 

er saken til behandlingen i Olje- og energidepartementet.  

DRiFT OG vEDliKEhOlD
I 2008 har det vært relativt få feil og avbrudd i regionalnettet. Ikke levert 

energi ble vel 8 MWh, mens siste 10 års snitt er 52 MWh.  SKS Nett 

gjennomfører årlig befaring av luftledningene og en mer detaljert 

tilstandskontroll av mast og linjer hvert tiende år. Videre inspiseres og 

revideres transformatorer og koblingsanlegg jevnlig etter fastsatte 

rutiner.

plaNlEGGiNG OG NYaNlEGG
I regionen planlegges det mye småkraft og vindkraft, og SKS Nett som 

utredningsansvarlig i midtre Nordland følger utviklingen nøye. SKS Nett 

har ansvaret for at det årlig utarbeides en kraftsystemutredning som 

behandles i kraftsystemutvalget og oversendes NVE.

Ny produksjon i Sundsfjord-området har utløst investeringer i ny 

transformator med tilhørende koblingsanlegg. Etter en gjennomgang av 

skillet mellom produksjons- og nettanlegg i stasjonen, ble den nye 

transformatoren overført fra SKS Produksjon til SKS Nett. I Bodø-området 

ble det utført modernisering og utvidelse av to transformatorstasjoner.

øKONOmiSK RESUlTaT 
Driftsresultatet før skatt og finans ble på -0,2 mill.kr.  Det svake 

resultatet skyldes i hovedsak høyt nettap som er generert av en 

rekordstor kraftproduksjon i området. Vedlikeholdskostnadene har også 

vært noe høyere på grunn av ekstraordinær innsats på skogrydding. 

EiENDOmSSKaTT
SKS Nett har overføringsanlegg i hele regionen og er en betydelig 

bidragsyter til samfunnet med 2 mill.kr i eiendomsskatt til kommunene. 

Med gjeldende regulering får ikke eiendomsskatten noen innvirkning på 

selskapets resultat.

Om SKS Nett

Nøkkeltall 
oversikt over resultat- og balansetall

  

beløp i 1000 kr. 2008 2007

Driftsinntekter 93 768 90 771

Driftskostnader 93 949 79 457

driftsresultat -181 11 314

Finans 1 529 4 405

Res. før skatt 1 348 15 719

Skatt 382 4 487

resultat 966 11 232

  

Anleggsmidler 181 721 163 881

Omløpsmidler 34 984 70 546

Egenkapital 73 779 74 240

Langsiktig gjeld 71 212 1 179

Kortsiktig gjeld 71 714 159 008

totalbalanse 216 705 234 427

antall ansatte 8 7
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SKS Eiendom AS er et heleid datterselskap av Salten Kraftsamband AS. SKS 
Eiendoms virksomhet dreier seg i stor grad om engasjement knyttet til 
ulike virksomheter innen fornybar energi, næringsutvikling, kompetan-
seutvikling og annen næringsrettet virksomhet. 
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Selv om SKS Eiendom har datterselskaper konsolideres ikke 

selskapene regnskapsmessig. Konsolideringen skjer samlet mot 

morselskapet i hovedkonsernet.

SElSKapETS DRiFT
Driften av selskapet har gått uten store avvik eller problemer i 

2008. 

økonomiske hovedposter fra regnskapet framgår av tilhørende 

oversikt over resultat og balansetall.

 

Om SKS Eiendom

GENERElT
SKS Eiendom AS er et heleid datterselskap av Salten Kraftsamband 

AS. Selskapet har ingen egne ansatte, men baserer sin virksomhet 

på et aktivt styre og fast innleid daglig leder, Sten-Rune Brekke fra 

Salten Kraftsamband AS.

SElSKapETS viRKSOmhET
SKS Eiendoms virksomhet dreier seg i stor grad om engasjement 

knyttet til ulike virksomheter innen fornybar energi, nærings-

utvikling, kompetanseutvikling og annen næringsrettet virksomhet. 

Totalt har selskapet eierinteresser i ca. 25 små og store selskaper, 

de fleste lokalisert i Saltenregionen. SKS Eiendom ønsker å skape 

muligheter på forretningsmessig basis for utvikling av nærings-

virksomhet. Største delen av senere års virksomhet er knyttet til 

etableringer som er preget av utviklingsprosjekter og tidlig fase 

forretningsdrift. Av nye engasjement i 2008 kan spesielt nevnes 

etableringen av selskapet Nord Norsk havkraft AS, som er stiftet i 

samarbeid med Narvik Energi AS og Troms Kraft Produksjon AS. 

Lofotkraft AS er i ettertid også kommet inn på eiersiden. 

SKS Eiendom har i løpet av 2008 vært med på ytterliggere 

aksjemisjoner i det nordnorske oljeselskapet North Energy AS. Vi er 

nå selskapets 2. største aksjonær. North Energy AS oppnådde 

medeierskap i 2 lete konsesjoner høsten 2008.

Lokalt har selskapet vært aktiv pådriver for å realisere bedre 

barnehagedekning i lokalsamfunnet. Konsernet står overfor et 

generasjonsskifte, og nye medarbeidere forventes de nærmeste 

årene. Å kunne tilby barnehageplasser til ansattes barn er viktig i 

rekrutteringssammenheng.

SKS Eiendom AS eier 58,15 % av aksjene i Rødøy-Lurøy Kraftverk 

AS, 100 % av aksjene i Salten Nettjenester AS, direkte og indirekte 

60,2 % av aksjene i Nord-Norsk Vindkraft AS og 46,2 % av aksjene 

i Signal Bredbånd AS. Selskapet eier også 61,25 % av andelene i 

Nord-Salten Kraftlag A/L (NSK), men da selskapet er et andelslag 

er det ikke konsolidert som datterselskap. Det har i løpet av 2008 

vært ført samtaler med de 4 eierkommunene i NSK, vedrørende de 

utfordringer den nye samvirkeloven har medført for NSK. Det 

forventes en løsning i løpet av 2009, og omdannelse til AS er et 

sannsynlig alternativ. Selskapet vil ved omdannelsen trolig få 15% 

eierandel av aksjene i selskapet.

Konsernets eierinteresser innenfor næringsutvikling er samlet i 

eiendomsselskapet gjennom eierandeler i KapNord Fond AS, 

Kunnskapsparken Bodø AS og Kunnskapsfondet Nordland AS. 

Selskapet har også eierandeler i selskaper knyttet opp mot kraft 

– og telebransjen, SKS Eiendom leier videre ut kontorlokaler og 

driftsbygg til konsernselskapene og tilknyttede selskaper.

Nøkkeltall 
oversikt over resultat- og balansetall

  

beløp i 1000 kr. 2008 2007

Driftsinntekter 4 698 4 481

Driftskostnader 6 666 5 396

driftsresultat -1 968 -915

Finans 8 138 10 310

Res. før skatt 6 170 9 395

Skatt -25 841

resultat 6 195 8 554

  

Anleggsmidler 177 700 183 815

Omløpsmidler 27 559 25 285

Egenkapital 203 920 197 904

Langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld 1 339 11 196

totalbalanse 205 259 209 100

antall ansatte 0 0
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Nord-Norsk Vindkraft AS (NNV) er et deleid datterselskap av SKS Eiendom AS. 
Selskapets forretningsidé er at man på forretningsmessige vilkår skal utnytte 
vindenergi for produksjon av elkraft. hovedmålene er å skape verdier for 
eierne og samfunnet, kartlegge vindkraftpotensialet i Nord-Norge og legge til 
rette for utbygging, primært med fokus på Nordland.
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GENERElT
Nord-Norsk Vindkraft AS arbeider med utvikling og tilrettelegging for 

utbygging av vindkraftverk i Nord-Norge, primært med fokus på Nordland. 

Nord-Norsk Vindkraft AS er et aksjeselskap med en registrert aksjekapital 

pr. 31.12.2008 på kr 24.550.000, fordelt på 2455 aksjer hver pålydende 

kr. 10.000,-.  Dette er situasjonen etter en aksjeemisjon i mars 2008, hvor 

aksjekapitalen ble økt med ca. 10 mill.kr.

Selskapet ble stiftet 24.03.1998 og eies ved utgangen av 2008 av SKS 

Eiendom AS, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, Meløy Energi AS og Troms Kraft 

Produksjon AS. 

viRKSOmhETEN
Selskapet har ingen egne ansatte, men baserer sin virksomhet på et aktivt 

styre, fast innleid daglig leder, Ronald hardersen fra Troms Kraft 

Produksjon, og prosjektleder Steinar S. helland fra Salten Kartdata. hertil 

kommer innleide fagkonsulenter fra eksterne miljøer.

Konsesjonssøknaden for Sleneset vindkraftverk har ligget til behandling 

hos NVE siden  2005, men fortsatt er det uvisst når søknaden blir tatt 

opp til realitetsbehandling.

I 2008 er det sendt inn ytterligere to konsesjonssøknader – for Sjonfjellet, 

som ligger på begge sider av grensen mellom kommunene Nesna og Rana, 

og på Vardøya i Træna kommune.

Sjonfjellet er det nest største av selskapets 8 prosjekter, med inntil 436 

MW installert effekt og en potensiell produksjon på inntil 1300 GWh pr. år. 

Vindparken ligger ca. 500-840 m.o.h., og det vil være en teknologisk 

utfordring å unngå produksjonstap pga. ising på vindmøllene. Det er i dag 

ikke kapasitet i sentrallinjenettet til å ta imot all denne kraften, så det 

forventes å ville ta en del år før konsesjon kan gis.

Vardøya er det aller minste vindkraftverket i NNVs portefølje, med bare 

inntil 5 MW installert effekt, fordelt på 2 vindmøller. I dette området er det 

særlig gode vindforhold. Kraften vil bli levert inn på det lokale nettet som 

et viktig supplement til leveransene av kraft til Trænasamfunnet fra 

Rødøy-Lurøy Kraftverk. NVE har antydet at konsesjon vil kunne bli gitt i 

2009.

I Selvær har NNV i august 2008 satt opp en 60 m høy vindmålermast. I 

den relativt korte perioden fram til årsskiftet er det gjort meget lovende 

vindmålinger i dette området, hvor det planlegges et offshore vind-

kraftverk med ca. 100 vindmøller og ca. 450 MW installert effekt.

I alt arbeider NNV nå med 8 prosjekter med en forhåndsvurdert produks-

jonskapasitet på opp mot 4,5 TWh. 

Regjeringen har i flere år arbeidet med forbedring av støtteordningene for 

utbygging av ny fornybar energi. For tiden tildeles det investerings-

innskudd til vindkraftanlegg gjennom Enova. Aktørene i markedet har gitt 

uttrykk for at disse tilskuddene er for små og for få til å gi et tilstrekkelig 

løft i vindkraftutbyggingen. Dette vil også påvirke den finansielle 

vurderingen av de prosjektene NNV arbeider med. Selskapet arbeider 

gjennom interesseorganisasjonen Norwea for å bedre rammebetingelsene 

for vindkraftutbygging.

mODERNE viNDmøllER
Vindmøller (vindturbiner) produserer elektrisk kraft ved å fange vindens 

bevegelsesenergi med vinger som roterer og driver en generator. Da 

vindstyrken normalt øker med høyden over bakken, plasseres rotoren med 

maskinhus så høyt som mulig, i toppen av et tårn. De fleste vindmøller i dag 

starter produksjon ved vindhastigheter på 3-5 m/s. Produksjonen øker så 

med voksende vindstyrke inntil full effekt nås ved 14-15 m/s (stiv kuling).

SamFUNNSENGaSjEmENT
NNV er opptatt av at selskapets virksomhet skal gi positive ringvirkninger 

i lokalsamfunnet. Slike virkninger avledes imidlertid bare i liten grad av 

selskapets nåværende prosjektutviklingsarbeid, men de vil komme 

sterkere til uttrykk når de enkelte prosjekt kommer i drift. 

åRETS REGNSKap
Driftsregnskapet for 2008 viser et underskudd på 0,3 mill. kr som føres til 

dekning under selskapets egenkapital. Det har vært investert 4,9 mill.kr i 

utvikling av vindfeltene i 2008. Til sammen har NNV investert 22,1 mill.kr 

i utviklingen av nye vindkraftprosjekter siden arbeidene med dette 

begynte i 2003.

Om Nord-Norsk Vindkraft

Nøkkeltall 
oversikt over resultat- og balansetall

  

beløp i 1000 kr. 2008 2007

Driftsinntekter 0 0

Driftskostnader 802 819

driftsresultat -802 -819

Finans 480 232

Res. før skatt -322 -587

Skatt 0 0

resultat -322 -587

  

Anleggsmidler 22 149 17 297

Omløpsmidler 7 861 2 517

Egenkapital 28 814 19 126

Langsiktig gjeld 0 

Kortsiktig gjeld 1 196 688

totalbalanse 30 010 19 814

antall ansatte 0 0
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Salten Nettjenester AS (SNT) er et heleid datterselskap av SKS Eiendom AS. 
Selskapet driver med bygging og vedlikehold av overførings- og produksjons-
anlegg for elektroenergi og aktivitet knyttet til utbygging av bredbåndsnett. 



37

GENERElT
Salten Nettjenester AS (SNT) er et heleid datterselskap av SKS Eiendom 

AS. Selskapet ledes av administrerende direktør Bjørn-Inge Ingvaldsen.

Selskapets forretningsidé er å utvikle- og tilby tjenester relatert til 

bygging og vedlikehold av overførings- og produksjonsanlegg for elektrisk 

energi. Ved utgangen av året hadde selskapet 27 ansatte. Selskapet 

representerer en stor faglig bredde og tilbyr tjenester innenfor bygg/

anlegg, mekaniske-, elektro- og fibertekniske arbeider. utover bygging og 

vedlikehold av produksjons- og overføringsanlegg har selskapet en 

relativt stor aktivitet tilknyttet utbygging av bredbåndsnett, i hovedsak 

basert på fiber.

Selskapet har hatt full sysselsetting gjennom hele året. Selv om det har 

vært betydelige oppdrag for konsernet har en god del av kapasiteten 

vært benyttet mot det eksterne markedet, både innenfor høyspennings- 

og bredbåndsnett.  Selskapet har i  2008 hatt lavere aktivitet både i og 

utenfor Saltenregionen.

Selskapet satser videre på utvikling av produkter som er etterspurt av 

kundene innenfor tilstandsbasert vedlikehold, samt montasjemetoder. 

Selskapet kommer fortsatt til å øke kompetansen innenfor prosjektledelse, 

noe som skal gi muligheter for å kunne påta seg nye oppgaver innenfor de 

mål og strategier som selskapet har.

utsiktene framover vurderes som lovende. Det er økende aktivitet 

innenfor etablering av nye produksjonsanlegg samt rehabilitering og 

oppgradering av overføringsanlegg. Dette gjelder i hovedsak linjer og 

kabelanlegg. Vi ser imidlertid at utbygging av bredbåndsnett basert på 

fiberkabel vil bli lavere i årene fremover. 

åRETS REGNSKap
Det sviktende økonomiske resultatet for 2008 tilskrives i stor grad for 

liten produksjon i vintermånedene. Videre er mye av oppdragene i 

konsernet konkurranseutsatt. Problemer med å rekruttere nytt personell 

er også en medvirkende årsak. Et relativt høyt lønnsoppgjør kombinert 

med et økende lønnspress i bransjen blant energimontører har dessuten 

medført høyere kostnader enn budsjettert.  Den øvrige aktiviteten bidrar 

positivt. Selskapets produkter og tjenestetilbud er etterspurt og 

inntjeningen for  2009 ser tilfredsstillende ut.

Om Salten Nettjenester

Nøkkeltall 
oversikt over resultat- og balansetall

  

beløp i 1000 kr. 2008 2007

Driftsinntekter 37 031 40 328

Driftskostnader 37 913 37 447

driftsresultat -882 2 881

Finans 241 294

Res. før skatt -641 3 175

Skatt -171 893

resultat -470 2 282

  

Anleggsmidler 2 789 2 528

Omløpsmidler 11 183 14 706

Egenkapital 8 047 8 517

Langsiktig gjeld 774 437 

Kortsiktig gjeld 5 151 8 280

totalbalanse 13 972 17 234

antall ansatte 27 26
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Rødøy-Lurøy Kraftverk AS er et deleid datterselskap av SKS Eiendom AS. 
Selskapet er et vertikalintegrert energiselskap med kraftproduksjon og 
distribusjonsnett som dekker kommunene Rødøy, Lurøy og Træna.
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GENERElT
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) ble registrert i 1948.  RLK produserer, 

overfører og omsetter elektrisk energi.  hovedkontoret ligger i 

Tjongsfjorden i Rødøy kommune og et avdelingskontor ligger på Tonnes i 

Lurøy kommune.  Kraftproduksjonen er lokalisert til Reppa.  Bedriftens 

forsyningsområde er kommunene Rødøy, Lurøy og Træna.  Selskapet 

ledes av administrerende direktør Arne Lorentsen. Selskapet et datter-

selskap og eies med 58,15 % av SKS Eiendom AS. Regnskapet konsoli-

deres inn i konsernregnskapet til Salten Kraftsamband AS.

KRaFTOmSETNiNG
RLK samarbeider med SKS Kraftsalg AS om salg av kraft.  Gjennom en 

kommisjonæravtale tilbyr selskapet kundene kraft til en konkurranse-

dyktig pris.  Andel av kraftkunder i eget område er om lag 94 %.

KRaFTpRODUKSjON
Produksjonen i Reppa kraftverk var i 2008 på 73,0 GWh.  Dette er 5,0 

GWh lavere enn året før og 3,1 % under gjennomsnittet for perioden 

2004-2008.  Magasinfyllingen var pr. 31.12.2008 på 70,5 %.  Dette er 

12,1 % lavere enn året før og 4,3 % under gjennomsnittet for perioden 

2003-2007.  Styret har vedtatt en strategi for risikostyring av kraft-

porteføljen.  

NETTviRKSOmhETEN
Virksomheten er regulert av myndighetene med Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE). NVE fastsetter inntektsrammen slik at inntekten 

over tid skal dekke kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, samt gi 

en rimelig avkastning på investert kapital gitt effektiv drift, utnyttelse og 

utvikling av nettet.

Fra 2007 er en ny regulering basert på fastsettelse av kostnadsnorm 

innført.  Reguleringen gir sterke insentiver til effektivisering i bransjen, 

ved at et selskaps avkastning blir redusert dersom det ikke effektiviseres i 

tråd med bransjen for øvrig.

Resultatet for nettvirksomheten i 2008 ble 3,7 mill.kr. Dette gir en 

avkastning av nettkapitalen på 4,9 %.

Forbruk i nettet var 77,2 GWh mot 76,2 GWh i 2007 - en økning på 1,3 %.  

Nettapet var på 8,7 GWh mot 10,3 GWh i 2007.  Tap i distribusjonsnettet 

var 4 % under gjennomsnittet for de fem siste år.

ILE (Ikke Levert Energi) er beregnet til 85,5 MWh for 2008 og er 10,2 

MWh over gjennomsnittet for de fem siste år.

For  2008 bevilget myndighetene 3,5 mill.kr for ”Tilskudd til utjevning av 

overføringstariffer” til selskapet. Tilskuddet medførte en reduksjon av 

nettleien på 5,5 øre/kWh.

FRamTiDiG UTviKliNG
For Reppa kraftstasjon forutsettes det en stabil driftssituasjon.  Tilsig til 

magasinene er stabile og fyllingsgraden er god enten det regner eller 

bare kommer avrenning fra Svartisen.  Det har vist seg vanskelig å ta vare 

på alt vann som tilflyter magasinene selv om det kjøres for fullt store 

deler av året – slukeevnen til eksisterende anlegg er for liten.  Det er søkt 

tillatelse til å sette i verk tiltak som kan sette oss i stand til å utnytte 

tilsiget bedre, og derved redusere overløp betydelig.

Det jobbes kontinuerlig med utredning av muligheter for å investere i nye 

forretningsaktiviteter innen bedriftens kjernevirksomhet, herunder også 

småkraft og vindkraft.

SamFUNNSNYTTiGE BiDRaG Til lOKalSamFUNNET
RLK bidrar til samfunnsutviklingen lokalt gjennom leveranse av rimelig 

konsesjonskraft til Rødøy kommune. Selskapet betaler eiendomsskatt og 

naturressursskatt til kommunene som igjen kommer samfunnet til gode. 

Gjennom ulike støtteordninger bidrar selskapet med midler til lokale lag, 

foreninger og arrangementer i Rødøy, Lurøy og Træna kommuner. RLK 

yter økonomisk bidrag til arbeidet med opprettholdelse av ”Tilskudd til 

utjevning av overføringstariffer”. 

åRETS REGNSKap
2008 viser et driftsresultat på 18,7 mill.kr. Resultat før skatt har et 

overskudd på 21,8 mill.kr og etter skatt 10,9 mill.kr. 

Om Rødøy-Lurøy Kraftverk

Nøkkeltall 
oversikt over resultat- og balansetall

  

beløp i 1000 kr. 2008 2007

Driftsinntekter 88 869 71 797

Driftskostnader 70 133 59 080

driftsresultat 18 736 12 717

Finans 3 065 2 771

Res. før skatt 21 801 15 488

Skatt 10 869 6 087

resultat 10 932 9 401

  

Anleggsmidler 96 756 89 844

Omløpsmidler 69 463 68 825

Egenkapital 131 124 132 237

Langsiktig gjeld 0 0 

Kortsiktig gjeld 35 095 26 432

totalbalanse 166 219 158 669

antall ansatte 22 21
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Resultatregnskap

 SALTEN KRAFTSAMBAND AS KONSERNET 

 2008 2007 Noter beløp i 1000 kr. Noter 2008 2007

    DRiFTSiNNTEKTER:  

   1, 2, 3 Energi/overføringsinntekter 1, 2, 3 993 731 691 046

 29 213 28 260 4 Andre inntekter 4 21 484 32 343

 205 0  Inntekter v/salg av aktivert utstyr  1 154 0

 29 418 28 260  sum driFtsiNNteKter  1 016 369 723 389  

   

    DRiFTSKOSTNaDER:  

    Beholdningsendring egentilvirk.anleggsmidler 7 -9 461 - 7 211

    Kraftkjøp, nettleie 5 344 339 257 321

 0 -6  øvrige varekostnader  12 754 12 647

 19 507 17 572 6 Lønns- og personalkostnader 6 96 308 85 921

 2 128 1 989 7 Ordinære avskrivninger 7 79 877 77 471

    Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter  38 800 37 472

 11 559 11 918  Andre produksjons- og adm. kostnader  70 473 71 692

    Tap på fordringer  50 23

 33 194 31 473  sum driFtsKostNader  633 140 535 336

 -3 776 -3 213  driFtsresultat  383 229 188 076

     

    FiNaNSiNNTEKTER OG KOSTNaDER:  

 833 896  Rente- og andre finansinntekter  21 083 19 681

    Andre finansinntekter  319 1 262

 111 038 104 449  Inntekt på investering i datterselskaper  

    Inntekt på investering i tilknyttede selskaper 10 -2 312 8 130

    Aksjeutbytte  111 104

 14 421 4 662  Rentekostnader  28 201 7 080

 3 4  Andre  finanskostnader  5 492 633

 97 447 100 679  Netto FiNaNsposter  -14 492 21 464

 93 671 97 466  resultat FØr sKatt  368 737 209 517  

   

    Grunnrenteskatt 8 112 118 36 148

 -3 793 1 213 8 Overskuddsskatt 8 114 555 101 539

 -3 793 1 213  sKatteKostNad  8 226 673 101 539

 97 464 96 253  Årsresultat  142 064 107 978  

      

    miNoritetsiNteresse  31 514 20 654

    KoNserNets Årsresultat  110 550 87 324

     

 

 99 466 76 000  Avsatt til utbytte   

 -2 002 20 235  Avsatt/overført til/fra annen egenkapital   

 97 464 96 253  sum   
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Balanse

 SALTEN KRAFTSAMBAND AS KONSERNET 

 31.12.08 31.12.07 Noter beløp i 1000 kr. Noter 31.12.08 31.12.07

    aNleGGsmidler  

    Immaterielle eiendeler:  

 3 963 725 8 utsatt skattefordel 8 158 110 163 619

    Fallrettigheter 7 9 896 688

 3 963 1725  sum immaterielle eieNdeler  168 006 164 307

     

    varige driftsmidler:  

    Grunnervervelser 7 3 519 3 129

    Bygninger inkl. boliger 7 44 228 41 873

    Kraftverk 7 2 006 957 2 045 133

    Linjer og transformatorstasjoner 7 190 005 174 204

 167 167 7 Anlegg under utførelse 7 78 443 67 247

 994 806 7 Transportmidler 7 11 498 7 502

 204 272 7 Inventar og utstyr 7 3 027 2 704

 3 615 4 102 7 Datautstyr, samband 7 14 759 14 295

    Fiberkabler 7 16 095 8 044

    Lagerbeholdning 9 5 569 5 413

 4 980 5 347  sum variGe driFtsmidler  2 374 100 2 369 544

     

    Finansielle anleggsmidler:  

    Aksjer 10 23 809 13 245

 2 061 397 2 059 691 11 Aksjer og andeler datterselskaper   

 1 234 1 130  Egenkapitalinnskudd KLP  2 639 2 346

    Investering i tilknyttede selskaper 10 35 136 37 004

    Langsiktige fordringer 12 72 440 73 407

 2 062 631 2 060 821  sum FiNaNsielle aNleGGsmidler  134 024 126 002

 2 071 574 2 066 893  sum aNleGGsmidler  2 676 130 2 659 853

     

    omlØpsmidler  

    Fordringer:  

 1 284 1 609 13 Kundefordringer 13 85 786 47 766

 114 092 340 277 14 Fordringer til selskap i samme konsern   

 1 381 1 560 15 Andre kortsiktige fordringer 15 11 961 28 833

 116 757 343 446  sum FordriNGer  97 747 76 599

     

    Andre finansielle omløpsmidler 16 16 624 21 329

     

 0 19 286 17 Bankinnskudd, kontanter 17 435 201 303 507

     

 116 757 362 732  sum omlØpsmidler  549 572 401 435

     

 2 188 331 2 429 625  sum eieNdeler  3 225 702 3 061 288
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 SALTEN KRAFTSAMBAND AS KONSERNET 

 31.12.08 31.12.07 Noter beløp i 1000 kr. Noter 31.12.08 31.12.07

    eGeNKapital  

    Innskutt egenkapital:  

 100 572 100 572 18 Aksjekapital (100 572 aksjer à kr. 1000,-) 18 100 572 100 572

 1 577 793 1 928 793    Overkurs  

 1 678 365 2 029 365 18 sum iNNsKutt eGeNKapital 18 100 572 100 572

     

    opptjent egenkapital:  

 73 531 22 399  Annen egenkapital  

    Konsernets fond  1 581 042 1 831 845

 73 531 22 399  sum opptjeNt eGeNKapital  1 581 042 1 831 845

     

    Minoritetsandeler  437 373 476 095

     

 1 751 896 2 051 764 19 sum eGeNKapital 19 2 118 987 2 408 512

     

    Gjeld  

    avsetning for forpliktelser:  

 2 185 1 785 20 Pensjonsforpliktelser 20 1 031 749

      

     

    langsiktig gjeld:  

 248 000 50 000 21 Lån kredittinstitusjoner 21 598 600 94 134

 40 000 40 000 14 øvrig langsiktig gjeld 14 

 290 185 91 785  sum laNGsiKtiG Gjeld  599 631 94 883

     

    Kortsiktig gjeld:  

 40 945 0 18, 21 Gjeld til kredittinstitusjoner 18, 21  

 1 793 2 601  Leverandørgjeld  29 434 32 104

 1 303 190 14 Lev.gjeld til selskap i samme konsern 14 

 1 098 1 050  Skyldig offentlige avgifter  49 342 26 194

 0 0 8 Betalbar skatt 8 220 886 92 021

 99 466 76 000  Avsatt utbytte  133 196 136 108

 1 645 206 235 22 Annen kortsiktig gjeld 22 74 226 271 466

 146 250 286 076  sum KortsiKtiG Gjeld  507 084 557 893

 436 435 377 861  sum Gjeld  1 106 715 652 776

 2 188 331 2 429 625  sum  Gjeld oG eGeNKapital  3 225 702 3 061 288  
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Styret

olaf larsen

Styrets nestformann

odd-tore Fygle

Styrets formann

Fauske, den 17. april 2009

berit anne laastad per Holmgård

leif Finsveen

Konsernsjef
per arne mathisen roald amundsen

steinar pettersen Cato lund arne bjørn vaag
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Kontantstrømoppstilling

Fauske, den 17. april 2009  SALTEN KRAFTSAMBAND AS KONSERNET 

beløp i 1000 kr. 2008 2007 2008 2007

liKviditetseNdriNG Fra virKsomHeteN    

Tilført fra årets virksomhet 1) 95 995 98 865 362 459 127 392  

Endring i lager, debitorer og kreditorer 226 813 -232 200  -40 846 2 412

Endring i andre kortsiktige poster -5 363 542 -157 216 195 697 

Netto likviditetsendring fra virksomheten 317 445 -132 793  164 393 325 501 

    

liKvider tilFØrt/bruKt pÅ iNvesteriNGer    

Investert i andre finansielle omløpsmidler  

Investert i varige driftsmidler -1 955 -798 -93 683 -84 183

Langsiktig fordringer    -1 258 -54 588 

Salg av varige driftsmidler (salgspris) 400 0  1 349 36 

Endring i andre investeringer 1 983 233 304 956 -308

Kjøp av aksjer -104 0 -12 257  -12 188

Netto likviditetsendring fra investeringer 324 232 506 -104 893 -151 231

    

liKvider tilFØrt/bruKt pÅ FiNaNsieriNG    

Endring av egenkapital 0 -1 727 2 607 -1 727

Nedbetaling av gammel gjeld -50 000 -1 667 -53 534 -36 966 

Innbetaling lån0   2 225 3 349

Opptak av nye lån 248 000 0 558 000 0

utbetalt utbytte -76 000 -90 00  -136 108 -118 821

Ekstraordinært utbytte -500 000 0 -301 000 -199 000

Netto likviditetsendring fra finansieringen -378 000 -93 394 72 190 -353 165

    

Netto endring likvider gjennom året -60 231 6 319 131 694 -178 895

Likviditetsbeholdning pr. 01.01. 19 286 12 967 303 507 482 402

likviditetsbeholdning pr. 31.12. -40 945 19 286 435 201 303 507

   

1) dette tallet framkommer slik:    

Resultat før skattekostnad 93 671 97 466 368 737 209 517

Bidrag til universitetet i Bodø    0 -227 

Gevinst ved salg av anleggsmidler -205 0 -1 154 -36 

Regulering markedsbaserte aksjer    4 705 -535 

Inntekt på investering TKS   2 312 -8 130

Gevinst ved salg av aksjer 

Ordinære avskrivninger 2 128 1 989  79 877 77 471

Endring pensjonsforpliktelser 401 -590 282  -6 905  

Betalte skatter   -92 300   -143 763 

tilført fra årets virksomhet 95 995 98 865 362 459  127 392 
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Regnskapsprinsipper
 Årsmelding 2008

mORSElSKapETS REGNSKap
Salten Kraftsamband AS er morselskapet i konsernet og årsregnskapet 

består av selskapsregnskapet og konsernregnskapet. Regnskapet er 

satt opp etter regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 

Selskapsregnskapet viser morselskapets økonomiske stilling og resultat 

for dette selskapet isolert. 

KONSERNREGNSKapET
Konsernregnskapet omfatter Salten Kraftsamband AS som eier 79,1 % 

av aksjene i SKS Produksjon AS, 100 % av aksjene i SKS Nett AS, SKS 

Kraftsalg AS og SKS Eiendom AS. SKS Eiendom AS eier 100 % av aksjene 

i Salten Nettjenester AS, 58,15 % av aksjene i Rødøy–Lurøy Kraftverk 

AS og direkte og indirekte 60,2 % av aksjene i Nord – Norsk Vindkraft AS, 

jfr. oversikt i note 11. Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske 

stilling og resultat når konsernselskapene betraktes som en enhet. Alle 

interne transaksjoner, samt gjeld og tilgodehavende mellom mor- og 

datterselskaper, er eliminert. Minoritetsinteressene angir den andel 

minoritetseierne har av datterselskapenes egenkapital. Aksjer og andeler i 

tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden.

SæRBESTEmmElSER NORD-SalTEN KRaFTlaG a/l
På grunn av SKS Eiendom AS sitt spesielle eierforhold til 61,25 % av 

andelene i Nord – Salten Kraftlag A/L (NSK) fra 01.01.1991, er ikke 

dette selskapet økonomisk betraktet som datterselskap og er heller ikke 

konsolidert. Kraftlaget har områdekonsesjon for kommunene Steigen, 

hamarøy, Tysfjord og deler av Sørfold. Kraftlaget eier og driver 3 kraft-

stasjoner, samt overførings- og distribusjonsnettet i området. I henhold 

til bestemmelser i NSK’s vedtekter og avtale har ikke SKS eiendomsrett til 

kraftlagets egenkapital opparbeidet før 01.01.1991, idet tidligere andel-

seiere beholder retten til verdiene og forpliktelsene pr. dette tidspunkt. 

Derimot ansees SKS å være deleier i verdier og forpliktelser som har 

oppstått etter 01.01.1991. Eierne har vært i forhandlinger med formål å 

omdanne NSK til aksjeselskap, eventuelt tilpasse vedtektene til koopera-

tive prinsipper. Forhandlingene tilsier at SKS vil få en eierandel tilsvarende 

15% av aksjekapitalen. Omdannelse til aksjeselskap foreventes å skje pr. 

01.01.2010.

KlaSSiFiSERiNG av BalaNSEpOSTER
Generelt er eiendeler av varig verdi klassifisert som anleggsmidler. 

øvrige eiendeler og fordringer med forfall innen ett år er klassifisert som 

omløpsmidler. Avgrensningen mellom kort- og langsiktig gjeld trekkes ved 

ett år til forfall.

aKSjER OG aNDElER
Aksjer og andeler i andre selskaper er vurdert til laveste verdi av anskaf-

felseskost og virkelig verdi. 

Aksjer og andeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper er behandlet 

etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernet er aksjer i tilknyttede 

selskaper behandlet etter egenkapitalmetoden. 

KORTSiKTiGE plaSSERiNGER
Markedsbaserte verdipapirfond er vurdert til laveste verdi av anskaf-

felseskost og markedsverdi på balansedagen.

DRiFTSiNNTEKTER OG KOSTNaDER
Alle inntekter og kostnader er periodisert til det året inntekten eller 

kostnaden er opptjent eller forbrukt.  Vedlikehold er kostnadsført når det 

påløper. Det er ikke foretatt avsetninger/kostnadsføring i 2008 for framti-

dige vedlikeholdskostnader. Aktivering foretas når påkostninger vesentlig 

forlenger anleggets levetid og/eller ytelse som påvirker inntjeningen.

valUTa
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstid-

spunktet. Verdivurdering av urealiserte verdier i utenlandsvaluta omregnes 

til norske kroner ved å benytte kurs fra siste handelsdag i regnskapsåret.

 

FORDRiNGER
Kundefordringer vurderes til pålydende og reduseres for eventuelle 

tapsavsetninger.

laGERBEhOlDNiNG
Lagerbeholdningen er vurdert til kostpris. Varebeholdingen består i 

hovedsak av reservemateriell og er klassifisert som varig driftsmiddel.

aNlEGG OG avSKRivNiNGER
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets 

forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres 

løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer 

tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 

Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført 

verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er 

det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien 

av de framtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. 

På grunn av forsert avskrivning av kraftverkene tidligere år, tilnærmet i 

takt med avdrag på lån, har selskapet fra og med 1995 redusert årlige 

avskrivninger slik at kraftverkene er nedskrevet i løpet av 40 år. Linjer og 

overføringsanlegg avskrives lineært over 35 år.

iNTERNpRiSiNG OG aRBEiD på iNvESTERiNGER
Timepris på interne tjenester og eget arbeid på investeringer er beregnet 

til kostpris med 5% påslag.

SKaTTER
Skattekostnaden består av ordinær selskapsskatt, grunnrenteskatt, 

naturressursskatt og endring av utsatt skatt/utsatt skattefordel. Ordinær 

selskapsskatt utgjør 28% av skattemessig resultat for selskapet.
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Skatt på grunnrente beregnes ut fra bruttoinntekt fastsatt etter 

produsert mengde og pris pr. time med fradrag for driftsomkostninger 

og skattemessige avskrivninger. Det er videre fradrag for en friinntekt 

beregnet av gjennomsnittlig inn- og utgående skattemessige verdier for 

driftsmidler i produksjonen multiplisert med en normrente som fastsettes 

av departementet. Grunnrenten beregnes separat for hvert enkelt 

kraftverk. Negativ grunnrenteinntekt framføres skattemessig med rent-

esats fastsatt av departementet. Negativ grunnrenteinntekt opparbeidet 

etter 01.01.2007 motregnes positiv grunnrenteinntekt på andre verk.

Naturressursskatt motregnes i utlignet fellesskatt til staten. For det tilfel-

let at naturressursskatten overstiger fellesskatten framføres ubenyttet 

naturressursskatt med rente og behandles regnskapsmessig som negativ 

midlertidig forskjell. utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av 

de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige 

og skattemessige verdier, og på grunnlag av eventuelt ligningsmessig 

underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt 

skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli 

nyttiggjort.  

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen 

i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.

KONTaNTSTRømOppSTilliNG
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. 

Likvider omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide 

plasseringer.    

pENSjONER 
ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av de framtidige 

pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. 

Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. 

Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer 

i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende 

opptjeningstid. 

Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og 

aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10 % av 

det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved 

begynnelsen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er 

over 10 %-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det overskytende 

over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto 

pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader. 
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Noter til regnskap
 Årsmelding 2008

sKs produksjon as 

SKS Produksjon AS selger egenprodusert fysisk kraft bestående av spotkraft til Nord Pool Spot AS, kvotekraft til kvotekrafteiere, konsesjonskraft til kommuner 

og industrikraft. Selskapet omsetter noe regulerkraft til Statnett SF. Selskapet formidler oppgjør for nettap til SKS Nett AS, samt at selskapet har foretatt 

spotkraftoppgjør for SKS Kraftsalg AS til desember.

Selskapet inngår finansielle kraftkontrakter for å sikre egenprodusert kraft i henhold til en vedtatt strategi og opptrukne retningslinjer. Det handles også 

finansielle kraftkontrakter for å utnytte prissvingninger i markedet. Formålet med handelen og hvilken portefølje den hører til er bestemt før handelen 

gjennomføres. Den regnskapsmessige behandlingen styres av formålet med handelen. For finansielle kraftkontrakter som er knyttet til sikringsaktivitet 

skjer all regnskapsmessig behandling av resultateffekter i leveringsperioden for den inngåtte kontrakten. Selskapet har også en portefølje for finansielle 

kraftkontrakter som er knyttet til frittstående handelsaktivitet, hvor det er en løpende måling av markedsverdi på disse, og endringer i markedsverdi blir 

resultatført løpende. Finansiell krafthandel blir i hovedsak clearet over Nord Pool clearing ASA. Kraftkontrakter inngått som sikring, med oppgjørsvaluta 

Euro, blir valutasikret.

sKs Kraftsalg as 

SKS Kraftsalg AS benytter finansielle instrumenter i sin energiomsetningsaktivitet, primært knyttet til prissikring av fysiske kraftkontrakter og sluttbrukersalg, 

men også for å utnytte prissvingninger i markedet. Selskapet inngår i denne sammenheng finansielle kontrakter bilateralt og over børs. handel med bilaterale 

avtaler innebærer at selskapet har kredittrisiko. All handel skjer i henhold til en vedtatt strategi og opptrukne retningslinjer. Selskapet har organisert sin virk-

somhet på en måte som muliggjør oppfølging av at strategi etterleves. Selskapets virksomhet håndteres i fire selvstendige porteføljer. Formålet med handelen 

og hvilken portefølje den hører til er bestemt før handelen gjennomføres. Den regnskapsmessige behandlingen styres av formålet med handelen.

Sluttbrukerporteføljen føres etter sikringsprinsippet. Oppgjør skjer når det underliggende produktet går til levering. handels-, trading- og forvaltningspor-

teføljen føres etter virkelig verdi hvor realisert og urealisert tap og gevinst tas hensyn til i regnskapet. Fysiske kraftkontrakter som inngår i handels- og 

forvaltningsporteføljen blir resultatført løpende basert på måling av markedsverdi. Selskapet har posisjoner med leveringsperiode som strekker seg utover 

handelbare produkter på Nord Pool clearing ASA. Selskapets kontrakter er notert både i Euro og NOK. Kontrakter notert i Euro blir i stor grad valutasikret. 

Selskapet omsetter i noen grad opprinnelsesgarantier.

rødøy-lurøy Kraftverk as

Selskapet samarbeider med SKS Kraftsalg AS om salg av fri egenprodusert kraft i henhold til vedtatt strategi. I tillegg selger selskapet konsesjonskraft til 

Rødøy kommune. Gjennom en kommisjonæravtale tilbyr selskapet sluttbrukerkunder kraft.

 

 

Overføringsinntekter gjelder formidling av energi og tilknytningsavgift. Etter notene framgår oversikt over beregning av inntekten som inngår i inntektsram-

men for nettvirksomhet, samt grunnlag for beregning av avkastning på nettkapitalen. Posten er justert for mer-/mindreinntekt.

Selskapet benytter finansielle valutainstrumenter for å sikre underliggende kraftkontrakter notert i utenlands valuta. Finansielle kraftkontrakter clearet på 

Nord Pool clearing er notert i Euro.

Det benyttes finansielle valutainstrumenter til å sikre seg mot risiko i valutasvingninger. Selskapet har valutaterminkontrakter som tilsvarer termin produkter 

på kraftbørsen Nord Pool.

Den regnskapsmessige behandlingen av verdien av urealisert gevinst og tap på valutatransaksjoner styres av formålet med handelen. Det er ikke oppstått 

vesentlige endringer i valutakursene etter balansedagen som påvirker selskapet i vesentlig grad.

Beløpet gjelder i hovedsak lønns-, personal- og administrasjonskostnader belastet andre tilknyttede selskaper og datatjenester utført for andre elverker 

og selskaper tilknyttet bransjen. 

Andre inntekter for konsernet omfatter også ekstern omsetning for vårt entreprenørselskap.   

ENERGiOmSETNiNG1.

OvERFøRiNGSiNNTEKTER2.

FiNaNSiEllE iNSTRUmENTER – valUTa3.

aNDRE iNNTEKTER4.
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sKs produksjon as

SKS Produksjon AS kjøper noe regulerkraft fra Statnett SF og har på vegne av SKS Kraftsalg AS forestått kjøp av spotkraft fra Nord Pool Spot AS. 

Selskapet handler finansielle kraftkontrakter for å utnytte prissvingninger. 

sKs Kaftsalg as

SKS Kraftsalg AS har avtale om kjøp av fysiske- og finansielle kraftkontrakter fra kommuner, kraftselskaper og industrikunder. Selskapet kjøper også 

finansielle kraftkontrakter fra kraftbørsen Nord Pool. Oppgjør av fysisk kraftlevering mot Nord Pool Spot AS skjer via SKS Produksjon AS.

sKs Nett as

SKS Nett AS har nettkostnader til overliggende nett.

KRaFTKjøp/OvERFøRiNGSKOSTNaD 5

Godtgjørelser til ledende personell, styrende organer og revisor

 løNNS- OG aNDRE pERSONalKOSTNaDER 6
 SALTEN KRAFTSAMBAND AS KONSERNET 

 2008 2007 beløp i 1000 kr. 2008 2007

 13 185 12 511  Lønn 72 715 68 392

 3 325 1 895  Pensjonskostnader 12 093 4 428

 862 737  Arbeidsgiveravgift 4 423 4 986  

 2 135 2 429  Andre ytelser 7 077 8 115

 19 507 17 572  sum lønns- og personalkostnader 96 308 85 921

 25 24  Antall fast ansatte 144 133 

 SALTEN KRAFTSAMBAND AS KONSERNET 

 2008 2007 beløp i 1000 kr. 2008 2007

 1 487 130 1 599 586  Lønn og godtgjørelser konsernsjef

 128 500 122 000  Styrehonorar fra datterselskap, konsernsjef 

 214 882 226 409  Pensjonsinnbetaling 

 487 901 533 100  Godtgjørelse til styret og generalforsamling   

 139 536 130 591  Revisjonshonorar konsernrevisor 609 958 534 259

    utbetalt til revisor:  

 29 456 98 235  honorar andre tjenester, konsernrevisor 93 743 138 986

    Revisjonshonorar annen revisor 132 828 148 000

    honorar andre tjenester, annen revisjon 23 100   25 000 

*) Se note 20

Det foreligger ingen andre avtaler om særskilte sluttgodtgjørelser, bonus eller opsjoner for selskapets ledelse eller styrets leder.
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Noter til regnskap

Av tilgang 2008 utgjør egentilvirkede varige driftsmidler kr 9 461 426,- 

Driftsmidlene til SKS Nett AS er oppskrevet med 57 mill.kr fra 01.01.96. Ordinære avskrivninger er foretatt i henhold til gjeldende retningslinjer.

økning i fallrettigheter gjelder utbygging av Oldereidvassdraget. Fallrettigheter er evigvarende og omfattes derfor ikke av avskrivning.

KONSERNET

MORSELSKAPET

aNlEGG7.

 anskaff.   anskaff. Årets  akk.ordinære avsk. bokført
 kost. pr. tilgang avgang kost. pr. avskr. avskrivninger sats verdi
 01-01-08 2008 2008 31-12-08 2008 31-12-08 % 2008

Grunnervervelser 3129 390  3 519    3 519

Transportutstyr 26 614 6 528 585 32 557 2 333 21 059 20 11 498

Inventar og utstyr 15 987 1 209  17 196 884 14 169 33 3 027

Data/sambandsutstyr 71 888 5 725  77 613  5 263 62 854 33 14 759

Bygninger inkl.boliger 80 946 4 401  85 347 2 045 41 119 3 44 228

Kraftverk 1 341 129 18 775  1 359 904 27 444 651 221 2 708 683

Merverdi kraftverk 1 475 311   1 475 311 29 506 177 036 2 1 298 275

Linjer/transformatorst. 541 302 27 735  569 037 11 935 379 032 4 190 005

Fiber 8 044 8 516  16 560 465 465 5 16 095

Anlegg under utførelse 67 247 11 196  78 443    78 443

sum KoNserNet 3 631 597 84 475 585 3 715 487 79 877 1 346 956  2 368 531

 anskaff.   anskaff. Årets  akk.ordinære avsk. bokført
 kost. pr. tilgang avgang kost. pr. avskr. avskrivninger sats verdi
 01-01-08 2008 2008 31-12-08 2008 31-12-08 % 2008

Inventar og utstyr 708 34  742 102 538 33 204

Transportutstyr 2 882 708 585 3 005 325 2 011 20 994

Data/sambandsutstyr 27 510 1 212  28 722 1 699 25 107 33 3 615

Anlegg under utførelse 167   167    167

sum morselsKapet 31 267 1 954 585 32 636 2 126 27 656  4 980
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det er beregnet utsatt skattefordel av følgende poster:  

 SALTEN KRAFTSAMBAND AS KONSERNET 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:

 SALTEN KRAFTSAMBAND AS KONSERNET 

 SALTEN KRAFTSAMBAND AS KONSERNET 

SKaTT 8.

 

 2008 2007 endring beløp i 1 000 kr. 2008 2007 endring

     

     midlertidige forskjeller knyttet til:   

 -689 -804 115      Anleggsmidler -529 401 -542 899 13 498

 -2 185 -1 785 -400      Pensjonsforpliktelser -1 028 -749 -279

 3 324  3 324      Andre midlertidige forskjeller -6 107 -27 793 21 666

 -14 602  -14 602      Framførbart underskudd -28 144 -12 916 -15 228

 -14 152 -2 589 -11 563  Grunnlag for beregning av utsatt skatt -564 680 -584 357 19 677

 3 963 725 3 238  utsatt skatt lik 28 % 158 110 163 620 -5 510

 

 2008 2007 beløp i 1000 kr. 2008 2007

 93 671 97 466  Resultat før skattekostnad 368 737 209 517

 -107 467 -104 325  Permanente forskjeller 52 968 35 390

 -3 038 -827  Midlertidige forskjeller -33 248 -39 617

 2 232 11 193  Mottatt konsernbidrag  

 0 -3 507  Anvendt ligningsmessig underskudd 0 -5 744

 -14 602 0  Årets skattegrunnlag 388 457 199 546

 0 0   108 766 55 873

 

 2008 2007 beløp i 1000 kr. 2008 2007

    Naturressursskatt 24 750 23 846

    Grunnrenteskatt 112 118 36 148

    Overskuddsskatt motregnet i naturressursskatt -24 750 -23 846

    Overskuddsskatt 108 766 55 873

    For lite/mye avsatt tidligere år 279 938

 -555 0  Skatt konsernbidrag  

 -3 238 1 213  Endring utsatt skatt 5 510 8 580  

 -3793 1 213  skattekostnad 226 673 101 539

Grunnrenteinntekt - Konsernet
Konsernets akkumulert negativ grunnrenteinntekt inkl. renter til framføring utgjør kr 126 803 529,-. 

Pga usikkerhet om mulighetene for framtidig utnyttelse er utsatt skatt ikke beregnet og regnskapsført. Selskapet vil vurdere om det foreligger grunnlag for 

regnskapsføring på nytt i 2009.

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjeller mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag. 
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laGERBEhOlDNiNG9.

Noter til regnskap
 Årsmelding 2008

Lagerbeholdningen består av kurante reservedeler og utstyr for vedlikehold av selskapets anlegg. Beholdningen er vurdert til kostpris. 

aKSjER/aNDElER10.

 verdi justert     verdi
selskap  (beløp i 1 000 kr.) 01.01.08 tidlegere år tilgang res. andel utbytte eks. just. 31.12.08

Signal Bredbånd AS* 17 493   -2 555   14 938

KraftTele AS 757   475 456  776

A/S Salten Kartdata 1 019   -198   821

KystTele AS 10 392   653 500  10 544

Nord-Norsk Småkraft AS 1 779  1 000 -741   2 038

Nordnorsk havkraft AS   400 -451   -50

Trade Analytics AS 5 625   -68   5 557

Norsk Systemplan og Enøk AS* 512      512

Estimatavvik -573   573   0

sum 37 004 0 1 400 -2 312 956 0 35 136

*) ikke endelige tall for 2008

 
Tilknyttede selskaper

 Forretnings eier- ansk. kost eK på kjøps- samlet aksje- resultat egenkapital
selskap kontor andel i % nye inv. tidspunktet kapital i 1000 kr. 2008 31.12.08

Signal Bredbånd AS*  Fauske 46,20    25 000 -8337 32 333

KraftTele AS Fauske  33,33   900 1 423 900

A/S Salten Kartdata Fauske 39,00    500 -507 2 107

KystTele AS harstad  33,33    22 500 1 961 30 135

Nord-Norsk Småkraft AS Fauske  33,33    6 000 -1 181 7 158

Nordnorsk havkraft AS Narvik 25,00 400 1594 800 -1 798 -204    

Trade Analytics AS Mosjøen 22,50    24 000 624 24698

Norsk Systemplan og Enøk AS* Mosjøen 21,13    4 260

   bokført verdi i  samlet aksje-
selskap pålydende antall aksjer 1 000 kr. eierandel kapital i1 000 kr.

Kunnskapsparken Bodø AS 1 000 500 503 8,30 % 6 000

Kunnskapsfondet Nordland AS 1 000 48 48 23,80 % 168

KapNord Fond AS 1 000 3 426 3 605 11,93 % 28 715

North Energy AS, Alta 10 60 231 14 871 10,36 % 5 811

Nordenfjeldske Energi AS 1 000 55 55 9,10 % 605

Saltenposten AS 1 000 307 529 13,50 % 2 000

Dragefossen Kraftanlegg AS 5 000 25 625 1,90 % 6 500

Diverse mindre selskap   214  

Nord-Salten Kraftlag A/L 3 000  3 000  

Sjøfossen Energi AS - c-aksjer 10 85 119 0,08 % 1 058

Fauske Lysverk AS 6 000 8 240 0,30 % 15 000

sum   23 809  
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Oversikt over resultat- og balansetall for datterselskapene.

aKSjER i DaTTERSElSKap 11.

     
 sKs sKs salten Net- sKs sKs rødøy-lurøy Nord-Norsk
beløp i 1000 kr. produksjon as Nett as tjenester as Kraftsalg as eiendom as Kraftverk as vindkraft as

Driftsinntekter 654 722 93 768 37 031 743 386 4 698 88 869 0

Driftskostnader 275 183 93 949 37 913 722 575 6 666 70 133 802

driftsresultat 379 539 -181 -882 20 811 -1 968 18 736 -802

Finans -9 984 1 529 241 4 278 8 138 3 065 480

Res. før skatt 369 555 1 348 -641 25 089 6 170 21 801 -322

Skatt 212 150 382 -171 6 978 -25 10 869   

resultat 157 405 966 -470 18 111 6 195 10 932 -322

       

Anleggsmidler 1 004 052 181 721 2 788 11 675 177 700 96 756 22 149

Omløpsmidler 402 587 34 984 11 183 117 872 27 559 69 463 7 861

Egenkapital 682 790 73 779 8 047 89 934 203 920 131 124 28 814

Langsiktig gjeld 284 548 71 212 774 705 0 0 0 

Kortsiktig gjeld 439 301 71 714 5 150 38 908 1 339 35 095 1 196

totalbalanse 1 406 639 216 705 13 971 129 547 205 259 166 219 30 010

antall ansatte 51 8 27 10 0 22 0

Nærmere beskrivelse av virksomhetene er gitt lengre fram i årsberetningen.

 antall    beløp  samlet aksje-
morselskapets aksjer i datter: aksjer pålydende ansk. kost  i 1 000 kr. eierandel kapital i 1 000 kr.

SKS Produksjon AS 101 658 069 1 1 793 721 1 674 506 79,14 % 101 658

SKS Nett AS 9 348 955 1 207 061 94 575 100,00 % 9 349

SKS Kraftsalg AS 86 573 596 1 98 703 39 802 100,00 % 86 574

SKS Eiendom AS 11 401 252 1 252 514 252 514 100,00 % 11 401

sum   2 351 999 2 061 397  

     

sKs eiendom as` aksjer i datter:     

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 6 965 10 000 69 765 69 765 58,15 % 6 000

Salten Nettjenester AS 723 10 000 7 230 7 230 100,00 % 7 230

Nord-Norsk Vindkraft AS *) 1 230 10 000 15 813 15 813 50,10 % 24 550

sum   92 808 92 808

*) Gjennom datterselskapet Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, som eier 10,1% av aksjene, har SKS Eiendom AS direkte og indirekte 60,2 %.
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Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er foretatt avsetning til tap på fordringer for 2008 i konsernet med kr 985 000,-.

 SALTEN KRAFTSAMBAND AS KONSERNET 

 SALTEN KRAFTSAMBAND AS KONSERNET 

laNGSiKTiGE FORDRiNGER12.

 KUNDEFORDRiNGER13.

mEllOmvæRENDE DaTTERSElSKapER OG TilKNYTTEDE SElSKapER14.

aNDRE KORTSiKTiGE FORDRiNGER15.

 2008 2007 beløp i 1000 kr. 2008 2007

    Opptjent ikke fakturert inntekt 275 12 341

 325 170  Tilgode mva 4 046 2 999

    Akk. mindreinntekt inkl.renter 0 3 124

    Realiserte verdier kraft 2 504 0

 1 056 1 390  Diverse poster 5 136 10 369

 1 381 1 560   11 961 28 833

det foreligger følgende mellomværende mellom morselskapet og datterselskapene/tilknyttede selskaper:

 2008 2007 
beløp i 1 000 kr. Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld

Datterselskaper 114 092 41 303 340 277 40 190

     som består av :    

         utbytte fra datterselskap 110 789  326 665 

         Konsernbidrag 2 232  11 193 

         Kundefordringer 1 071  2 419 

         Lån fra datterselskap  40 000  40 000

         Leverandørgjeld  1 303  190

 

 2008 2007 beløp i 1000 kr. 2008 2007

      Kvotekraftavtale Fauske kommune* 60 300 60 300

    Lån til Nord-Salten Kraftlag A/L 0 2 125

    Lån til Kunnskapsfondet Nordland AS 9 952 9 952

    Innskudd borettslag 920 920  

    Lån til ansatte 10 110

    Andre langsiktige fordinger 1 268

 0 0   72 440 73 407

*) Forskuddsbetaling av leie av kvotekraft fra Fauske kommune. Fordringen er vurdert til anskaffelseskost. Avtalen løper fra 2010-2019 og omfatter 36 

Gwh pr. år.
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aNDRE FiNaNSiEllE OmløpSmiDlER 16.

BETaliNGSmiDlER 17.

aKSjEKapiTal 18.
aksjonærer i Salten Kraftsamband aS:

Bodø kommune 40 229 aksjer à kr. 1.000,- 40 229 000 40,000%

Fauske kommune 11 398 aksjer à kr. 1.000,- 11 398 000 11,333%

Nordkraft AS 15 086 aksjer à kr. 1.000,- 15 086 000 15,000%

DONG Energy Power AS 23 801 aksjer à kr. 1.000,- 23 801 000 23,666%

Sjøfossen Energi AS 10 058 aksjer à kr. 1.000,- 10 058 000 10,001%

  100 572 aksjer à kr. 1.000,- 100 572 000 100,00 %

I generalforsamlingen representerer hver aksje en stemme.

beløp i 1000 kr. anskaffelsesverdi markedsverdi 31.12.08

     Markedsbasert aksje/kombinasjonsfond 20 000 16 624

     Resultatført i perioden  -4 705

 SALTEN KRAFTSAMBAND AS KONSERNET 

 2008 2007 beløp i 1000 kr. 2008 2007

    I betalingsmidler inngår følgende poster:

    Kontanter 2 7

 0 12 455  Bankinnskudd/postgiro 394 717 249 526

 0 5 876  Avsatt utbytte 2005 Skjerstad Kraftlag A/L 0 5 876

    Bankinnskudd(garanti for kraftkjøp) 39 726 43 388

 0 955  Bankinnskudd skattetrekk 756 4 710

 0 19 286   435 201 303 507

Selskapet har etablert en skattetrekksgaranti i Nordlandsbanken ASA som omfatter alle heleide selskap samt SKS Produksjon AS. Det er inngått en avtale 

med banken om konsernkontosystem med tilhørende kassekreditt på 150 mill.kr. Det er selskapene Salten Kraftsamband AS, SKS Nett AS, SKS Kraftsalg AS, 

SKS Eiendom AS og Salten Nettjenester AS om omfattes av konsernkontosystemet og de er solidarisk ansvarlig overfor banken for kassekreditten.
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Noter til regnskap
 Årsmelding 2008

Selskapene har pensjonsordninger som oppfyller kravet til obligatorisk tjenestepensjon. 

Årlige pensjonsytelser avhenger av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Tilskudd til 

pensjonsordningen skjer i samsvar med praksis og aktuarmessige beregningsmetoder. 

Selskapene har kollektive tjenesteordninger for sine ansatte i KLP. I tillegg til de pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom forsikringsordningene, har 

selskapene udekkede pensjonsforpliktelser. Disse forpliktelsene gjelder tilleggspensjoner for lønn utover 12 G, samt avtalefestet pensjon (AFP).

EGENKapiTal19.

pENSjONSKOSTNaDER OG pENSjONSFORpliKTElSER20.

KONSERNET

MORSELSKAPET

beløp i 1 000 kr.  aksjekapital overkurs fond annen eK  sum

Egenkapital 01.01.08 100 572 1 928 793 22 399  2 051 764

Nedsettelse overkursfond  -351 000 351 000  0  

Årets resultat    97 464  97 464

Avsetting til utbytte   -99 466  -99 466

Ekstraordinært utbytte   -301 000  -301 000

Andre egenkapitalendringer   3 135  3 135

egenkapital 31.12.2008 100 572 1 577 793 73 531  1 751 896

beløp i 1 000 kr.  aksjekapital overkurs fond annen eK  sum

Egenkapital 01.01.08 100 572  2 307 940  2 408 512

Årets resultat    142 064  142 064

Avsetting til utbytte   -99 466  -99 466

Kapitaluttak    -301 000  -301 000 

utbytte til minoritetene   -33 730  -33 730

Andre egenkapitalendringer   2 607  2 607 

egenkapital 31.12.08 100 572 0 2 018 415  2 118 987 
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økonomiske forutsetninger for år 2008: 

Diskonteringsrente 5,3 %

Forventet avkastning 6,3 %

Forventet lønnsregulering 4,5 %

Forventet G-regulering 4,25 %

Frivillig avgang for ansatte under 40 år 0,0 %

Frivillig avgang for ansatte over 40 år 0,0 %

uttakstilbøyelighet avtalefestet pensjon (AFP) 40,0 %

De aktuarmessige forutsetninger er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.

uttak av AFP forutsettes å være slik at 20 % av de aktuelle arbeidstakerne tar ut pensjon fra fylte 62 år, 30 % fra fylte 63 år, 40 % fra fylte 64 år, 50 % 

fra fylte 65 år og 60 % fra fylte 66 år.

Selskapet har en ordning med en servicepensjon for ansatte i aldersgruppen 62 - 65 år, som tilsvarer 75 % av pensjonsgivende inntekt. Ordningen gjelder 

arbeidstakere som i perioden 01.01.06 til 31.12.11 fyller 62 år.

Konsernsjef har avtale om rett til å fratre fra 62 år med rett til pensjon tilsvarende 75 % av pensjonsgrunnlaget. Tilsvarende gjelder dersom arbeidsgiver 

ønsker at han skal fratre etter fylte 62 år.

pensjonskostnader

økonomiske forutsetninger

 salteN KraFtsambaNd as KoNserNet 

beløp i 1000 kr. 2008 2007 2008 2007

Årets opptjening 1 690 1 525 8 740 7 376

Rentekostnad 2 908 2 448 10 065 8 920

Brutto pensjonskostnader 4 598 3 973 18 805  16 296

Forventet avkastning -2 062 -1 917 -7 631 -7 362

Resultatført estimatendring/-avvik 660 284 3 194 709

Netto pensjonskostnader 3196 2 340 14 368 9 643

Endring pensjonsmidler  0  -3 078

Administrasjonskostnader 134 121 917 473

Årets pensjonskostnad 3 330 2 461 15 285 7 038

    

peNsjoNsForpliKtelser    

Opptjente pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 48 693 42 646 170 676 170 494

Pensjonsmidler 31.12. 37 247 32 891 136 067 130 291

Ikke resultatført estimatendring/-avvik 9 261 7 970 33 579 39 454

Netto pensjonsforpliktelser 2 185 1 785 1 030 749

usikre pensjonsforpliktelser 0 0 0 0

Antall personer som er omfattet av ordningen 51 51 221 173 

hvorav aktive 25 25 144 128 
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avdrag lån

Sikkerhetsstillelse - KoNserN

Av konsernets langsiktige gjeld er 40,6 mill.kr sikret med pant i bygninger, driftstilbehør og kraftverk. For øvrig langsiktig gjeld er det stilt en negativ 

panteerklæring overfor banken.

I forbindelse med krafthandel er det stillet pant i det til enhver tid innestående på depotkonto. I tillegg er det stilt bankgaranti på 100 mill.kr til fordel for 

Nord Pool clearing ASA, 5 mill.kr til fordel Nord Pool Spot AS og 10 mill.kr til fordel Statnett SF.

Konsernets gjeld har følgende sammensetning:

 paNTEGjElD21.

aNNEN KORTSiKTiG GjElD22.

 salteN KraFtsambaNd as KoNserNet 

 SALTEN KRAFTSAMBAND AS KONSERNET 

beløp i mill. kr. 2009 2010 2011 2012 2013

Konsernet 2,8 2,8 2,8 2,8 560,8

beløp i 1000 kr. 2008 2007 2008 2007

Kommunal Landspensjonskasse    734

DnB NOR AS,. trekkrettighet*  50 000  50 000

Lån Nordlandsbanken ASA**   40 600 43 400

Lån Nordlandsbanken ASA*** 248 000  558 000 

sum gjeld 248 000 50 000 598 600 94 134

*) Gjelder lån 50 mill.kr etablert i forbindelse med kjøp av aksjer fra Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. Lånet har en  trekkramme på 60 mill.kr. Dette lånet er 

innfridd i forbindelse med nytt låneopptak i 2008.

**)Det er inngått en rentebytteavtale som gir en rente på ca. 4,395% på dette lånet fram til utgangen av juli 2010.

***)  I 2008 er det inngått en rentebytteavtale for 100 mill.kr  av lånet i morselskapet. Avtalen gir en rente på 5,18 % fram til oktober 2013. 

Markedsverdien på denne avtalen er pr. 31.12.08  - 6,2 mill.kr. Denne verdien er ikke hensyntatt i regnskapet.

 2008 2007 beløp i 1000 kr. 2008 2007

 84 0  Påløpne, ikke forfalte renter 203 17

 1 436 1 349  Avsetning feriepenger 7 777 7 202

    Realisert gevinst/tap kraftkontrakter  

    urealisert gevinst/tap kraftkontrakter 19 799 27 749

 0 5 876  Avsatt utbytte tidl. Skjerstad Kraftlag A/L 0 5 876

    Avsetning oppgjør kvotekraft 1 221 2 629

    Akk. merinntekt inkl. renter 16 566 2 309

 0 199 000  Ekstraordinært utbytte 0 199 000

 125 10  Diverse poster 28 660 26 684

 1 645 206 235  sum 74 226 271 466
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Selskaper i konsernet driver virksomhet som er underlagt energiloven med forskrifter. Selskapene er gitt konsesjoner for sin virksomhet både for hvert 

enkelt kraftverk, for drift av linjenett og for omsetning av kraft. For kraftverkene er det gitt stedsevarige konsesjoner.

Middelproduksjonen i konsernet er 1852 GWh. Ved årsskiftet var konsernets magasinbeholdning ca. 51 % mot 87 % ved inngangen av året.

spesielle kraftavtaler

Selskapet har forpliktelser til å levere ca. 447 GWh av sin produksjon i 2008 til selvkostpris eller konsesjonskraftpris. Det er også forpliktelse på å levere 

vel 9 GWh uten vederlag. Forpliktelsene er ikke balanseført.

aNDRE OpplYSNiNGER  23.

Morselskapet selger administrative tjenester til datterselskapene i konsernet. Kontorlokaler leies hos SKS Eiendom AS. For øvrig er det mye handel mellom 

datterselskapene i konsernet, se note 1, 2 og 5 for mer informasjon.

TRaNSaKSjONER mEllOm NæRSTåENDE paRTER 24.
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Segmentinformasjon monopolvirksomhet

seGmeNtiNFormasjoN - År 2008 sKs Nett as rødøy-lurøy  Konsern
beløp i 1000 kr.  Kraftverk as 

resultat    

Driftsinntekter 110 813 35 465 146 278

Driftskostnader 113 015 31 948 144 963

driftsresultat -2 202 3 517 1 315

    

mer- / miNdreiNNteKt    

Faktisk inntekt 123 524 38 508 162 032

Kostnader overliggende nett, eiendomsskatt -44 523 -4 055 -48 578

justert faktisk inntekt 79 001 34 453 113 454

Inntektsramme 65 958 35 014   

Faktisk KILE-kostnad -332 -3 604  

justert tillatt inntekt 66 290 31 410 97 700   

beregnet mer-/mindreinntekt 12 711 3 043 15 754

Inng.saldo mindreinntekt, inkl. renter pr. 01.01.08 -2 305 -1 878 -427 

Årets bevegelser mer- /mindreinntekt -12 711 3 043 -15 754

Renter -384 -1 -385

akkumulert merinntekt pr. 31.12.08 inkl. renter -15 400 -1 166 -16 566

    

balaNse - avKastNiNGsGruNNlaG    

Sum driftsmidler etter fordeling pr. 01.01.08 111 147 71 771 182 918

Sum driftsmidler etter fordeling pr. 31.12.08 119 823 78 442 198 265

Gjennomsnittlige driftsmidler 115 485 75 107 190 592

1% påslag for nettkapital 1 155 751 1 906

Nve avkastningsgrunnlag 116 640 75 858 192 497

Avkastning (driftres. x 100/avkastningsgr.) -1,89% 4,64% 0,68%
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Revisjonsberetning



62

 Årsmelding 2008 Årsmelding 2008

Profit and Loss Account – Balance sheet 

(all figures in tNoK)  
profit and loss account 2008 2007 

 

Energy sales/Transmission income 993 731 691 046

Other operating income 22 638 32 343

total operating income 1 016 369 723 389

  

Energy purchases/Transmission costs 344 339 257 321

cost of labour, administration, other operatin  cost 208 924 200 544

Depreciation 79 877 77 471

total operating costs 633 140 535 336

operating profit/loss 383 229 188 053

  

Net financial items -14 492 21 464

Taxes ordinary result 226 673 101 539

Proft/loss attributable to minority interests 31 514 20 654

proFt/loss For tHe year 110 550 87 324

  

balance sheet  

Intangible assets 168 006 164 307

Tangible fixed assets 2 374 100 2 369 544

Fixed asset investment 134 024 126 002

total Fixed assets 2 676 130 2 659 853

Receivable 97 747 76 599

cash and bank deposits 435 201 303 507

Other current assets 16 624 21 329

total Current assets 549 572 401 435

total assets 3 225 702 3 061 288

  

Share capital 100 572 100 572

Other equity 1 581 042 1 831 845

Minority interests 437 373 476 095

total equit 2 118 987 2 408 512

Pensjon 1 031 749

Other provisions  0

total provisions For liabilities 1 031 749

Bond loans 0 0

Debt to kredit institutions 598 600 94 134

total other long-term debt 598 600 94 134

Accounts payable 78 776 58 298

unpaid taxes 220 886 92 021

Other short term liabilities 207 422 407 574

total short term liabilities 507 084 557 893

total eQuity aNd liabilities 3 225 702 3 061 288
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FORm OF ORGaNiZaTiON
Salten Kraftsamband AS is a limited liability company owned by municipal 

authorities and energy companies in Nordland county as well as Dong 

Energy Power A/S.  The company is the Parent company in the group 

Salten Kraftsamband AS, which owns the subsidiaries SKS Produksjon AS 

(79.1%) SKS Nett AS, SKS Kraftsalg AS and SKS Eiendom AS. 

SKS Eiendom AS owns all or part of the subsidiaries Salten Nettjenester 

AS, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS and, directly and indirectly, Nord-Norsk 

Vindkraft AS.

NaTURE OF ThE BUSiNESS
The Group is engaged in the production of electrical energy, operates 

transmission lines at the 32, 66 and 22 kV level, plus stepping down to 22 

and 11 kV in our transformer stations and further step-down to low volt-

age. In addition, the Group participates in the market for buying and sell-

ing of electrical power, including sales direct to the end-user. The Group 

also provides data services to electrical utilities and other customers in 

the area, as well as various other construction and maintenance services 

to electricity utilities inside and outside the region.

The SKS Group is Northern Norway’s largest electricity generator after 

Statkraft SF.  The group’s total mean generation is approximately 1,852 

GWh per annum.  
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