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en dråpe kunnskap
I et moderne samfunn er vi avhengig av tilstrekkelig tilgang på 
energi. I Norge klarer vi ikke å produsere nok kraft i forhold til 
behovet, og vi importerer derfor kraft fra andre land. I fremti-
den vil behovet øke, selv om vi blir mer energibevisste. Tilgan-
gen på olje/gass vil i fremtiden bli redusert, prisene vil stige og 
nye teknologier basert på fornybar energi vil vokse frem. En vil  
fremover også søke å produsere frem olje/gass ved i større 
grad å bruke fornybar energi. Norge har nok ressurser til i frem-
tiden å kunne bli Europas energikammer innen fornybar energi, 
men da må det i større grad enn i dag satses på slik utbygging.

Vi ønsker å gi deg noen dråper kunnskap om vår rolle som 
produsent av fornybar energi. Vi ønsker å gi deg kunnskap om 
vår kraftproduksjon, øvrige former for fornybar energi samt 
konsernets kompetanse og virksomhetsområder. 

Vi håper at et innblikk i vår rolle i samfunnet vil engasjere, og 
bidra til å skape større bevissthet rundt energispørsmål og det 
økende behovet for fornybar energi.

Noen kraftuttrykk det kan være nyttig å kjenne til:

Kilowattime (kWh) er en enhet for måling av energi. En kilo-
wattime er energimengden som tilsvarer et effektforbruk på 
en kilowatt over en time. 

1 kWh   1.000  W 
1 MWh  (MegaWattime) 1.000  kWh 
1 GWh  (GigaWattime) 1.000  MWh  
  eller 1 million  kWh
1 TWh  (TerraWattime) 1.000  GWh  
  eller 1 milliard  kWh

En gjennomsnittlig husstand i Norge bruker ca. 20.000 kWh i 
løpet av ett år.
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Regnskap SKS-konsernet

SKS KONSERN Def. Enhet 2009 2008 2007 2006

FINANSIELLE NØKKELTALL      
EBITDA 1 Tusen kr 302 611 463 106 265 524 298 180
EBITDA margin 2 % 29,24 45,56 36,71 40,80
Egenkapitalrentabilitet 3 % 10,56 16,29 8,31 9,04
Sysselsatt kapital 4 Tusen kr 2 892 425 2 704 166 2 654 654 2 757 140
Avkastning sysselsatt kapital 5 % 2,22 3,75 2,01 2,22
Totalkapitalens rentabilitet 6 % 7,82 12,80 6,99 7,96
Resultatgrad 7 % 24,05 39,59 30,03 34,4
Egenkapitalandel 8 % 68,29 65,69 78,68 83,54
Rentebærende gjeld  Tusen kr 588 575 598 600 94 134 131 100
Rentebærende gjeld/EBITDA   194,5 129,3 35,5 44,0
Rentedekningsgrad 9 % 10 12 28 21
Likviditetsgrad 2 10  1,05 1,07 0,71 1,48
      
NØKKELTALL PERSONELL      
Antall fast ansatte pr. 31.12   145 144 133 136
Antall årsverk pr. 31.12   138,6 139,1 131,1 137,2
Sykefravær  % 4,1 3,5 2,84 5,0
      
NØKKELTALL VIRKSOMHET      
Produksjon, virkelig 11 GWh 1 684 2 217 1 894 1 811
Produksjon, årsmiddel 11 GWh 1 886 1 879 1 840 1 863
Magasinbeholdning pr. 31.12  % 58,1 51,4 86,9 66,2
Antall sluttbrukerkunder   28 500 28 000 26 000 27 000
Nettkapital (NVE-kapital) 12 Tusen kr 203 652 190 592 181 898 183 028

Definisjoner
1. Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger. - 2. EBITDA / driftsinntekter. - 3. Ordinært resultat / gjennomsnittlig egenkapital. - 4. Egenkapital 
+ netto rentebærende gjeld + minoritetsinteresser. - 5. (Driftsresultat + finansinntekter)/gjennomsnittlig sysselsatt kapital. - 6. (Resultat før skatt + finans-
kostnader) / gjennomsnittlig totalkapital. - 7. (Ordinært resultat + finanskostnader) / salgsinntekter. - 8. Bokført egenkapital / totalkapital. - 9. (Drifts-
resultat + finansinntekter) / finanskostnader. - 10. (Omløpsmidler – varelager) / Kortsiktig gjeld. - 11. Produksjon referert utgående linje siste 10 år. - 
12. Avkastningsgrunnlag for beregning av inntektsramme. Fastsatt av NVE.

Beløp i 1000 kr. NOTER 2009 2008

DRIFTSINNTEKTER:      
Energi/overføringsinntekter 1, 2, 3 1 001 015 993 731
Andre inntekter 4 32 228 21 484
Inntekter v/salg av aktivert utstyr   1 604 1 154
SUM DRIFTSINNTEKTER   1 034 847 1 016 369
     
DRIFTSKOSTNADER:     
Beholdningsendring egentilvirk.anleggsmidler   -5 609 -9 461
Kraftkjøp, overføringskostnader 5 478 515 344 339
Øvrige varekostnader   17 994 12 754
Lønns- og personalkostnader 6 107 369 96 308
Ordinære avskrivninger 7 69 109 79 877
Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter   39 099 38 800
Andre produksjons- og adm.kostnader   95 013 70 473
Tap på fordringer   -145 50
SUM DRIFTSKOSTNADER   801 345 633 140
DRIFTSRESULTAT   233 502 383 229

Beløp i 1000 kr. NOTER 2009 2008
     
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER:     
Renteinntekter   9 392 21 083
Andre finansinntekter   4 513 319
Inntekt på investering i datterselskaper     
Inntekt på investering i tilknyttede selskaper   1 340 -2 312
Aksjeutbytte   108 111
Rentekostnader   23 141 28 201
Andre finanskostnader   723 5 492
Netto finansposter   -8 511 -14 492
RESULTAT FØR SKATT   224 991 368 737
     
Grunnrenteskatt 8 52 419 112 118
Overskuddsskatt 8 75 448 114 555
Skattekostnad   127 867 226 673
ÅRSRESULTAT   97 124 142 064
     
Minoritetsinteresse   23 540 31 514
KONSERNETS ÅRSRESULTAT   73 584 110 550
    

Beløp i 1000 kr. NOTER 31.12.2009 01.01.09

ANLEGGSMIDLER      
Imaterielle eiendeler 8  179 943 190 449
Varige driftsmidler 7  2 376 477 2 374 100
Finansielle anleggsmidler  10, 12 153 229 134 024
SUM ANLEGGSMIDLER   2 709 649 2 698 573
      
OMLØPSMIDLER     
Fordringer 13, 15  144 437 97 747
Finansielle omløpsmidler 16 19 966 16 624
Bankinnskudd, kontanter 17 263 265 435 201
SUM OMLØPSMIDLER   427 668 549 572
      
SUM EIENDELER   3 137 317 3 248 145
      
 
EGENKAPITAL     
Innskutt egenkapital 18 100 572 100 572
Opptjent egenkapital   1 603 617 1 598 803
Minoritetsandeler   438 309 442 055
Sum egenkapital 19 2 142 490 2 141 430
      
GJELD     
Pensjonsforpliktelser 20 6 281 1 031
Langsiktig gjeld 21  588 575 598 600
Kortsiktig gjeld 8, 22  399 971 507 084
Sum gjeld   994 827 1 106 715
      
SUM  GJELD OG EGENKAPITAL   3 137 317 3 248 145
 

MILJØMERKET

241      Trykksak     
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vann fra 2009. Økonomisk ble året 
allikevel ganske bra, resultatet for SKS 
Produksjon ble bra og totalt sett må 
vi si oss rimelig godt fornøyde, særlig 
sett i forhold til utsiktene vi hadde ved 
årets begynnelse.

Våre øvrige datterselskaper presterte 
ujevne resultater. SKS Kraftsalg la 
igjen bak seg et meget godt år og 
selger, som før, kraft i alle deler av 
landet. Nye kunder har kommet til og 
alt i alt har selskapet og dets ansatte 
utført et godt stykke arbeid i 2009. 
Årsresultatet underbygger også dette. 
SKS Nett gjorde det også godt i sitt 
siste år som datter i konsernet. I 2010 
overtas selskapet av Bodø Energi, 
i bytte mot deres datterselskap BE 
Produksjon AS. 

Salten Nettjenester hadde et nokså 
dårlig resultat i 2009. Markedet for 
deres tjenester har ikke gått deres vei, 
og i 2010 må selskapet endre kurs og 
ta større markedsandeler. Rødøy-Lurøy 
Kraftverk har igjen prestert godt og 
kan se tilbake på et meget godt år.
Rødøy-Lurøy Kraftverk fikk sist 
år en stor gledesmelding fra staten, 
ved at det ble bevilget penger til ny 
strømforsyning til Træna. Kabel m.m. 
er bestilt og vil bli lagt ut i 2010. 
Træna-samfunnet får ved dette gode 
muligheter for styrking og vekst av 
både det eksisterende og evt. fremtidig 
næringsliv. 

Nord-Norsk Vindkraft fikk 
sin første konsesjon i 2009, for 
Vardøya Vindpark. Vardøya 
vindkraftverk er planlagt med en 
årlig produksjon på 16 GWh, som 
tilsvarer det årlige strømforbruket 
til ca. 800 husholdninger. Planlagt 
utbyggingsstart er 2010. 

Nord-Norsk Småkraft arbeider 
jevnt og trutt med sine prosjekter. 
Eierne er spredt fra Helgeland i sør 
til Ofotfjorden i nord. Innenfor dette 
geografiske området finnes mange 
spennende utbyggingsmuligheter. 
Nord-Norsk Småkraft har en 
stor andel av disse og avventer 
sluttbehandling hos NVE for flere av 
dem.

Som nevnt tidligere har vi byttet 
bort et selskap med Bodø Energi og 
fått et annet igjen. Ved dette har 9 
medarbeidere fått ny arbeidsgiver. 
SKS Nett vil forsvinne som selskap 
og gjenoppstå som avdeling for 
regionalnett i BE Nett AS. Denne 
avdelingen skal fortsatt ha sitt tilhold 
her hos SKS på Fauske, så vi vil 
fortsatt kunne ha et nært forhold til 
dem. Men, som ansatte i SKS er tiden 
omme og jeg benytter her anledningen 
til å takke alle ansatte i SKS Nett for 
god tjenestevillig innsats i de årene 
dere har vært hos oss, og ønsker dere 
alle lykke til hos deres nye arbeidsgiver! 
Selvfølgelig er det også all mulig grunn 
til å gratulere Bodø Energi med å ha 
fått over til seg et veldrevet selskap, 
med mange flotte arbeidstakere!
Som vår andel av byttehandelen nevnt 
over får vi BE Produksjon AS. Med 
dette får vi to veldrevne kraftstasjoner, 
Heggmoen og Undfossen, samt to 
meget godt kvalifiserte medarbeidere. 
Hjertelig velkommen til SKS skal dere 
være!

Som kjent gjennom presseoppslag var 
SKS, sammen med Helgelandskraft, 
også med i forsøket på å kjøpe Elkems 
kraftanlegg i Sørfold. Dessverre lyktes 
vi ikke med det. Prisen ble altfor høy 
- selv gull kan kjøpes for dyrt! Når det 
er sagt så har SKS mange prosjekter 

på gang som vi trenger kapital til, så 
vi lever godt med at vi ikke nådde helt 
opp denne gang.

Landsdelens eget oljeselskap, North 
Energy, hvor SKS er en av de største 
eierne, fortsatte sin gode utvikling i 
2009. Selskapet er nå godkjent som 
operatør. I skrivende stund er det 
knyttet stor spenning til utfallet av 
boring av den første letebrønnen i 
Norskehavet! 

En gjenganger i mine innlegg i 
årsmeldingen har vært opprettelsen 
av Universitet i Nordland. Nå ser 
det ut til å være like før og jeg håper 
at den endelige godkjennelsen fra 
myndighetene  vil foreligge i løpet 
av 2010.  Selvfølgelig fortsetter vi 
vårt arbeid med å motivere barn 
og ungdom til å satse på realfaglig 
utdanning. Vår satsning innenfor 
First Lego League, opprettelse 
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 arbeidsplasser i 
vår region.

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

Tiden går fort! Allerede er det første 10-året på 
2000-tallet omme, og hva har skjedd? 

Når jeg ser tilbake på overskriftene vi har satt på 
denne delen av årsmeldingen i SKS i disse årene så ser 
jeg at mye har skjedd:

Tanker i tiden - Året det var så bratt…. - Inngang til en ny tid  - 
2004 - Ting Tar Tid - Turbulente tider i kraftmarkedet - Eierne 
- Vi skaper muligheter!

De relativt snaue overskriftene sier 
kanskje ikke så mye for folk utenfor 
konsernet, men for oss som har vårt 
daglige virke her gir de mening. Vi 
har i disse årene opplevd år med 
meget god fortjeneste og noen år med 
lav fortjeneste. Vi har vært gjennom 
flere fusjonsprosesser, har byttet 
anlegg med andre, styrket oss på nye, 
fornybare energikilder (vann og vind), 
eierne har gjennomgått en betydelig 
prosess knyttet til sitt eierskap i SKS 
og vi har vært inne i meget store 
prosesser med tanke på å kjøpe andre 
selskap. Videre har vi tatt farvel med 
trofaste medarbeidere, som enten har 
pensjonert seg eller gått over i arbeid 
hos andre. Takten her trappes bare mer 
og mer opp og vi har laget oss planer 

for hvordan vi skal rekruttere gode 
medarbeidere i et stadig strammere 
arbeidsmarked i årene som kommer.
Dette tiåret har også i styrket grad 
synliggjort SKS´ stadig økende rolle 
som et samfunnsansvarlig konsern. Vår 
medvirkning og vårt eierskap i ulike 
sammenhenger har bidratt til at nye 
selskaper og nye arbeidsplasser har 
sett dagens lys i landsdelen, samtidig 
som vi også har vært med på å styrke 
allerede etablerte bedrifter. Disse 
tingene gjør vi i hovedsak gjennom vårt 
datterselskap SKS Eiendom og videre 
der gjennom ulike fond vi er med i.
Hvordan forløp så 2009? I motsetning 
til året før gikk kraftproduksjonen 
ned. Det visste vi, i og med at 2008 
ble et rekordår og at vi da ”tok” 

Vi skaper 
muligheter
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SKS HAR EIERANDELER I EN REKKE SELSKAPER

• Signal Bredbånd AS
• North Energy AS
• KraftTele AS
• AS Salten Kartdata
• KystTele AS
• Nord-Norsk Småkraft AS 
• Nord-Norsk Havkraft AS

• Trade Analytics AS 
• Norsk Systemplan og ENØK AS
• Kunnskapsparken Bodø AS
• Kunnskapsfondet Nordland AS
• KapNord Fond AS 
• Nordenfjelske Energi AS
• Saltenposten AS

• Dragefossen Kraftanlegg AS
• Nord-Salten Kraftlag AL
• Sjøfossen Energi AS
• Fauske Lysverk AS 
• Andre mindre selskap

14 23 17 32 6

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 A/S 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 %

AKSJONÆRER I SALTEN KRAFTSAMBAND AS PR. 31.12.2009

MEDARBEIDERE, UTDANNING OG ARBEIDSMILJØ

ANNEN HØYERE 
UTDANNING

ENERGIMONTØRER ENERGIOPERATØRER FAGARBEIDERE LÆRLINGER

Kraftkonsernet SKS er Nord-Norges største produsent av fornybar energi. SKS leverer strøm til 
ca 27.000 kunder i Norge. Konsernet driver produksjon av elektrisk energi fra 12 kraftstasjoner, 
overføringsanlegg på 132, 66 og 22 kV - nivå, samt nedtransformering 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 datatjenester til elverker og andre 
kunder i området samt diverse andre bygg- og vedlikeholdstjenester til elverker i og utenfor regionen.

Salten Kraftsamband AS er et aksjeselskap eid av kommuner og energiselskap i Nordland fylke samt DONG Energy 
Power A/S.  Selskapet er morselskap i SKS-konsernet.

Et godt arbeidsmiljø er viktig for SKS sin verdiskaping og utvikling. Menneskene som arbeider i SKS er en verdifull ressurs 
og viktig å utvikle.  For å få dette til gjennomføres forskjellige tiltak. Det være seg kompetanseutviklende tiltak, HMS-
runder på den enkelte arbeidsplass, rutiner for sikker jobbanalyser og forskjellige helsefremmende tiltak i tillegg til sosiale 

arrangementer som gjennomføres på tvers av selskapene i 
konsernet. Vi er en IA-bedrift og arbeider for å holde syke-
fraværet lavt, samt ivareta ansatte som har behov for tilrette-

legging for å utføre arbeidet. Vi har et aktivt bedriftsidrettslag og legger til rette 
for at ansatte kan bruke av arbeidstiden for å holde seg i form. Mange representerer 
bedriftsidrettslaget vårt gjennom deltakelse i eksempelvis Kopperløpet og Birken på 
ski og Midnattsolrittet på sykkel. NM for E-verk har hatt jevn deltakelse fra SKS. Vi 
har gode velferdstilbud og muligheter for ansatte til å låne hytter, båter og utstyr. Vi 
i SKS setter pris på å være en del av et engasjert og spennende arbeidsmiljø.

Om SKS

11 42145

SALTEN KRAFTSAMBAND AS

SKS  
PRODUKSJON AS

79,1 %

SKS  
NETT AS
100 %

NORD-NORSK 
VINDKRAFT AS

60,2 %

SALTEN
NETTJENESTER AS

100 %

RØDØY-LURØY
KRAFTVERK AS

58,2 %

SKS  
EIENDOM AS

100 %

SKS  
KRAFTSALG AS

100 %

MEDARBEIDERE MED ULIK UTDANNINGSBAKGRUNN SIVILINGENIØRER INGENIØRER

37 % av medarbeiderne i 
SKS er ingeniør eller 
sivilingeniørutdannet.



SALTEN KRAFTSAMBAND - ÅRSMELDING 2009 SALTEN KRAFTSAMBAND - ÅRSMELDING 2009

1979

1980

1983

1991 1990 tallet 2003

Sulitjelma Aktiebolag 
står for gruvedriften i 
Sulitjelma, og har stort 
behov for elektrisitet. 
I 1893 starter den 
første generatoren 
i Fagerli, og ved 
århundreskiftet var 
elektrisiteten i allmenn 
bruk i Sulitjelma, lenge 
før noe annet sted i 
Salten hadde fått det. 

Oldereid kraftverk 
starter produksjon 
og Bodø og 
Skjerstad 
går sammen og 
danner Salten 
Kraftlag.

Undfossen 
kraftverk
starter produksjon.

Heggmoen
kraftverk
starter
produksjon.

Reppa 
kraftverk i 
Rødøy-Lurøy 
starter 
produksjon.

Utbyggingen 
av Daja kraft-
verk fullføres.

Fagerli 
kraftverk 
starter 
produksjon.

Nye 
Heggmoen 
kraftverk 
starter 
produksjon.

Sundsfjord 
kraftverk 
starter 
produksjon.

Forså 
kraftverk 
starter 
produksjonen. 

Lomi og 
Langvann
kraftverk
startet 
produksjon. 

Sjønstå 
kraftverk 
er ferdig 
bygget og 
starter 
produksjon.

Svartevatnet 
kraftverk 
starter 
produksjon.

Avtale om overdragelse av SKS Nett  til 
Bodø Energi signeres. Til gjengjeld får SKS 

BE Produksjon AS som består av kraft-
verkene på Heggmoen og Undfossen.

Nord-Norsk Vindkraft får sin første 
konsesjon for Vardøya Vindpark.

Salten Kraftsamband 
(SKS) stiftes.

SKS omdannes til et 
aksjeselskap og får en 
sentral rolle i prosessen 
med rasjonaliserings-
tiltak innenfor kraft-
forsyningen i Salten. 

Energiloven trer i 
kraft, og kundene 
står fritt til å kjøpe 
elektrisitet fra den 
leverandøren de vil, 
uavhengig av geo-
grafisk lokalisering. 
SKS starter opp-
bygging av intern 
markedskompetanse.

1980-tallet
I perioden satset selskapet sterkt på å 
bygge opp et kompetent teknologisk 
miljø i selskapet. Det ble ansatt høyt 
utdannede personer, og gjort tunge 
investeringer på teknologisiden. Denne 
satsningen har i dag gitt mange nye 
selskaper som f.eks Salten Kartdata, 
Norsec og Signal Bredbånd.

1990-tallet
Som en følge av energiloven inngår 
7 av 9 distribusjonsverk i Salten et 
samarbeid med SKS om kommisjons-
salg av strøm til sluttkundene. 

Hydros andeler i 
Sundsfjord-kraftverk-
ene fusjoneres inn 
i SKS Produksjon, 
og som en følge av 
dette omdannes SKS 
til konsern med egne 
datterselskap for 
produksjon, nett 
og kraftsalg. 

Salten Kraftlag 
innlemmes i SKS.
En intens dragkamp 
mellom Indre Salten og 
Bodø om lokalisering av 
administrasjon ender 
tilslutt med at Fauske 
blir valgt.  

Salten Kraftsamband 1893 - 2009

Lys og varme til Salten i over 100 år

1893 19531924 1956 1964 1991 20031958 19751960 1963 1979 19831981 2007 2009
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mastergrads- og bachleoroppgaver. I 
tillegg er det en avtale om å etablere en 
felles arena for kompetanseutveksling 
mellom HHB og den kunnskap SKS 
sitter på. 

SKS er en aktiv partner i 
Traineeprogram Salten, som både 
gir selskapet tilgang til arbeidskraft, 
og skaper muligheter for unge 
nyutdannede til å velge kraftbransjen. 

SKS var en av initiativtakerne til å få 
etablert Kunnskapsparken Bodø AS 
(KPB). KPB har som formål å skape 
et mer innovativt og verdiskapende 
næringsliv i Nordland og jobber med 
forskning, bedriftsutvikling, 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 seks år har totalt 50 

prosjekter mottatt støtte til forskning 
og utvikling.
 
...muligheter for næringsutvikling 
Stortinget besluttet i 2004 at det skulle 
initieres et antall investeringsfond 
i Norge for å få til mer nyskapning 
i næringslivet. KapNord Fond ble 
etablert i 2006 med SKS’ konsernsjef 
som styreleder, og har en kapitalbase 
på 255 mill.kr Fondet er en viktig 
bidragsyter til næringsutvikling i 
landsdelen

SKS bidrar med ressurser til 
nærings- og stedsutvikling. Spesielt 
er det aktuelt i vertskommuner for 
kraftproduksjon, da konsernet er 
avhengig av gode lokalsamfunn i 
forhold til fremtidig  rekruttering av 
personell.

...muligheter for kultur 
SKS ønsker å bidra til å trygge 
oppvekstvilkårene for barn og ungdom. 
Derfor støtter vi forskjellige aktiviteter 
som både aktiviserer og engasjerer. Vi 
støtter mange ulike kulturaktiviteter, 
alt fra skolekorps og sangforeninger 

til større musikkfestivaler. SKS er også 
opptatt av å kunne bidra til større og 
mer profesjonelle kulturinstitusjoner 
som for eksempel Hamsunsenteret på 
Hamarøy og Mons Petter-festivalen i 
Sulitjelma. 

Selskapet vedlikeholder og foretar 
brøyting av veier som gir allmennheten 
tilgang til fjellområder. Vi er opptatt av 
å ivareta natur og miljø, og setter blant 
annet ut fisk i regulerte vassdrag, noe 
som bidrar til at mange mennesker kan 
benytte seg av friluftslivsaktiviteter i 
regionen.

...muligheter for idrett – både for 
lek og konkurranse
SKS støtter idretten, både på bredde og 
toppnivå i Nordland. SKS er med på å 
skape et godt breddetilbud for lek og 
moro, som også bidrar til rekruttering 
for å opprettholde aktiviteten på 
høyere nivå. Konsernet støtter mange 
forskjelleige lag og foreninger og er 
opptatt av at det opprettholdes et 
allsidig tilbud til barn og ungdom i 
regionene. 

SKS skaper...

SKS’s verdiskapningsregnskap

...muligheter for ny fornybar 
energiproduksjon.
SKS har kontinuerlig fokus på 
økning av fornybar kraftproduksjon. 
Det gjelder spesielt vann- og 
vindkraftprosjekter. Øvrige prosjekter 
som eksempelvis havkraft foregår i 
utviklingsselskap i samarbeid med 
andre aktører.  2009 ble et merkeår for 
SKS da Nord-Norsk Vindkraft fikk sin 
første vindkraftkonsesjon på Vardøya. 
SKS har en av landets største nye 
vannkraftprosjekt konsesjonssøkt 
Smibelg/Storåvatn med ca. 200 GWh. 
SKS-konsernet har i 2009 hatt en 
fornybar energiårsproduksjon på 1684 
GWh. 

SKS gjennomførte i 2009 struktur-
endringer som øker konsernets 

produksjon, gjennom byttehandel 
hvor SKS overtok kraftproduksjon 
til Bodø Energi, med kraftstasjonene 
Heggmoen kraftverk og Undfossen 
kraftverk. Konsernet har dermed fra 
2010 totalt 11 kraftstasjoner.

...muligheter gjennom støtte til 
utdanning og FoU-prosjekter
Rekrutteringen til ingeniørfag og 
realfag generelt vil i fremtiden ha store 
utfordringer knyttet til konkurransen 
om arbeidskraften. SKS har i 
samarbeid med kommunen bidratt til å 
få etablert et Newton-rom på Fauske. 
Newton-rommet skal øke interessen 
for realfag blant ungdom og er et tiltak 
i forhold til Kunnskapsdepartementets 
strategiske satsing; ”Et felles løft for 
realfagene”. SKS ønsker å støtte denne 

satsingen, og har derfor i 2009 utvidet 
samarbeidet med FIRST Scandinavia 
og deres prosjekter, FIRST Lego 
League (FLL) og Newton, og er nå 
hovedsponsor for FFL.

Innenfor høyere utdanning har 
SKS inngått avtale om en fem-årig 
støtte gjennom Energi Norge til 
Vannkraftlaboratoriet i Trondheim, 
som er et laboratorium som sikrer 
kvaliteten og mulighetene til 
undervisning i vassbyggfag ved 
NTNU. 

SKS har gitt 4,7 mill. kr i støtte 
til Universitetet i Bodø. SKS har 
siden 2006 hatt en avtale med 
Handelshøgskolen i Bodø (HHB) 
om samarbeid i forhold til FoU, 

1. Muligheter for fornybar energiproduksjon

2. Muligheter for utdanning og FoU

3. Muligheter for næringsutvikling

4. Muligheter for kultur

5. Muligheter for idrett

1.

4.

2.

5.

3.

SKS er en betydelig kompetansebedrift, utviklingsaktør og arena for kompetansearbeidsplasser i 
regionen. Selskapet betaler betydelige skatter og avgifter, også skatter og avgifter som bidrar til å 
styrke lokalsamfunnet i regionen. Selskapet utøver direkte samfunnsansvar ved å yte vesentlig støtte 
til idretts- og kulturliv.

Fauske kommune

Gildeskål kommune

Beiarn kommune

Nordland f.kommune

Rødøy kommune

Saltdal kommune

Bodø kommune

Meløy kommune

33,6

11,1

6,8

3,7

2,4

1,6

1,4

0,1

Konsesjonsavgift 

Eiendomsskatt 

Naturressursskatt 

Grunnrente skatt 

Selskapsskatt 

Arbeidsgiveravgift

10,4

28,3

23,9

52,4

42,7

3,6

Konsernet SKS betaler store summer i skatter og avgifter til kommuner 
i Saltenregionen og Nordland fylkeskommune. Fordelingen mellom kom-
muner fremkommer av figuren.

(Tall i mill. kr)

Konsernet bidro i 2009 med 161,3 mill. kr i skatter og avgifter til 
kommuner i Nordland, Nordland fylkeskommune og den Norske stat. 
Figuren under viser fordelingen mellom ulike avgifter og skatter. 
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Forbruk Handel

Behovet for elektrisk energi blir stadig større 
verden over, og det økte forbruket skaper 
høyere utslipp av CO2 og andre gasser som har 
en negativ påvirking på miljøet. FNs klimapanel 
slår fast at utslippene av klimagasser frem-
skynder klimaendringer, og må begrenses. EU 
har bestemt at 20 % av energiproduksjonen i 
2020 skal komme fra fornybare energikilder. 
Norge skal kutte utslippene av klimagasser med 
30 % av 1990-nivået innen 2020. Norge står 
i en særstilling, siden vi innehar mye fornybare 
energiressurser som kan bidra til en renere 
fremtid.

I Norge kjøper og selger energiselskaper fysisk 
strøm gjennom Nord Pool Spot. Finansielle 
kraftkontrakter omsettes på den nordiske 
kraftbørsen Nord Pool. Kraftbørsen ble opprett-
et i 1991, da det ble åpnet for fri konkurranse 
i markedet. Prisen på strøm kommende dag 
fastsettes for det fysiske markedet hos Nord 
Pool Spot på bakgrunn av tilbud og etterspør-
sel. Også på kraftbørsen Nord Pool blir prisen på 
finansielle kraftkontrakter frem i tid fastsatt på 
bakgrunn av tilbud og etterspørsel. Med bak-
grunn i prisfastsettelsen hos Nord Pool Spot og 
kraftbørsen fastsetter kraftleverandørene sine 
priser.

Produksjon Strømnettet

Kraftmarkedet

Elektrisk energi produseres både av fornybare 
og ikke-fornybare kilder. I Norge produserer vi 
nesten bare vannkraft (98 % i 2008), samt vind-
kraft og gasskraft. I Norden og de europeiske 
landene rundt oss produseres det foruten 
fornybar energi også energi fra ikke-fornybare 
kilder som kull, olje, naturgass og uran. 

Langs strømnettet fraktes elektrisk energi fra 
produsent til strømkunde. Strøm forbrukes i 
samme øyeblikk som den produseres – derfor 
må det alltid være balanse mellom det som går 
inn og ut av strømnettet. Strømnettet er delt 
inn i tre nivåer, sentralnett, regionalnett og 
lokalt distribusjonsnett. I Norge er det Statnett 
som har ansvar for sentralnettet og har det 
overordnete ansvaret for at alle til enhver tid 
har strøm her i landet. 
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Strømnettet i Norge er delt i tre nivåer. Sentralnettet, som 
er riksveien i den norske strømforsyningen har de høyeste 
spenningsnivåene, vanligvis 300 og 420 kilovolt. Det er 
fordelaktig med høyt spenningsnivå på ledninger som 
skal frakte strømmen over lange avstander, fordi det blir 
mindre fysisk energitap i nett på høye spenningsnivåer. 
Regionalnettet kan sammenlignes med fylkesveier 
og transporterer strømmen fra sentralnettet til det 
lokale distribusjonsnettet. Regionalnettet har oftest et 
spenningsnivå på 66 eller 132 kilovolt.

Det lokale distribusjonsnettet transporterer så strømmen 
det siste stykket fram til forbruker, slik at den strømmen 
du får har et spenningsnivå som du kan bruke for dine 
elektriske apparater. For å kunne fordele kraften mellom 
de ulike nettene må strømmen nedtransformeres. 
Først til regionalnettet, så til distribusjonsnettet og 
sist til forbrukerne (230 eller 400 volt). Dette skjer i 

transformatorstasjoner som forbinder de ulike nettene.
SKS Nett AS eier og driver regionalnettet fra Sjona 
i sør til Sørfold i nord, fra Sulis i øst til Bodø i vest. I 
løpet av 2010 vil dette regionalnettet overføres til Bodø 
Energi, som dermed vil bli et av Nord-Norges største 
nettselskap. Bodø Energi AS eier og drifter fra før lokalt 
distribusjonsnett.  

Et godt vedlikeholdt strømnett i Norge er en forutsetning 
for høy forsyningssikkerhet. Salten Nettjenester er 
et entreprenørselskap som blant annet jobber med 
vedlikehold av strømnett. Selskapet representerer en stor 
faglig bredde og tilbyr tjenester innenfor bygg/anlegg, 
mekaniske og elektrotekniske arbeider. Utover bygging 
og vedlikehold av produksjons- og overføringsanlegg 
har selskapet en relativt stor aktivitet på utbygging av 
bredbåndsnett i hovedsak basert på fiber. 

Strømnettet

Norge har verdens største vannkraftproduksjon per 
innbygger, og vi har den sjette største vannkraft-
produksjonen i verden. I et år med normal nedbørsmengde 
er årlig vannkraftproduksjon på om lag 125 TWh, noe 
som utgjør cirka 97 % av det totale kraftforbruket i Norge. 

Vannkraft genereres når trykksatt vann brukes til å drive 
en turbin. Et vannkraftsystem kan ha ett, flere eller ingen 
magasiner og de kan ha en eller flere kraftstasjoner. Når 
vannet er brukt til å skape elektrisitet i ett vannkraftverk 
fortsetter det sin ferd mot havet, hvor det fordamper, 
stiger, kondenserer og til slutt faller ned på bakken 
igjen. Dermed kan vi atter en gang benytte vannet til å 
produsere elektrisk energi.

Kraftkonsernet SKS er Nord-Norges største kraft-
produsent etter Statkraft. Vi produserer 1 900 GWh 

vannkraft fra 12 kraftstasjoner i regionen. SKS er også, 
alene eller sammen med andre selskap, involvert i en 
rekke engasjement som vil kunne øke kraftproduksjon av 
fornybar energi med over 11 000 GWh i landsdelen. Noen 
er under utredning og andre er allerede konsesjonssøkt.

Storskala vannkraft  375 GWh
Småskala vannkraft 260 GWh
Vindkraft  4500 GWh
Havkraft  6000 GWh

Dette produksjonsvolumet kan ikke realiseres uten 
at strømnettet forsterkes, både innenlands og ut mot 
Europa. Hvis alle prosjektene blir realisert, vil denne 
produksjonsmengden eksempelvis kunne forsyne over 
500 000 husstander med fornybar energi. 

Produksjon
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Handel

I Norden er det et felles marked for elektrisk 
energi. Kraftprodusenter, kraftleverandører og store 
industrikunder kjøper og selger elektrisk energi på den 
nordiske kraftbørsen Nord Pool.

Prisen på strøm fastsettes på bakgrunn av tilbud og 
etterspørsel, med andre ord forholdet mellom hvor mye 
strøm vi trenger og hva som er tilgjengelig i marked. 
Markedet fungerer slik at den rimeligste energien 
produseres først. Når forbruket øker stiger markedsprisen 
og dyrere energi fases inn. På kort sikt påvirkes 
markedsprisen av forbruksnivå, tilgang på vann og 
råvarepriser på gass, olje og kull. 

Norge er en del av et felles nordisk marked for elektrisk 
energi. Nord Pool er den felles nordiske kraftbørsen, 
og her kjøpes og selges strøm akkurat på samme 
måte som på en ordinær børs. Sluttbrukermarkedene 
for strøm er et åpent og fritt markedet. Det vil si at 
strømkundene selv kan velge kraftleverandør. Det lokale 
nettselskapet har monopol på å levere elektrisk energi i sitt 
forsyningsområde. Nettselskapet skal overføre strømmen 
til sluttbruker uavhengig av hvilken kraftleverandør 
forbrukeren velger.

Kraftprodusentene selger sin kraftproduksjon til børsen, 
og kraftleverandørene kjøper strøm fra børsen for så å 
selge denne videre til sine kunder. Prisen som sluttkunden 
må betale består av to deler – strømforbruket og nettleien. 
Prisen for nettleien reguleres av Norges vassdrag- og 
energidirektorat (NVE), mens prisen for strømmen 

fastsettes av kraftleverandøren. Kraftleverandøren 
fastsetter sin pris på bakgrunn i innkjøpspris fra børsen 
pluss ett påslag. I tillegg inngår avgifter fastsatt av 
myndighetene.

En husstand har et gjennomsnittlig forbruk på 20.000 
kWh. Av hver 100 kr en 
forbruker betaler i strøm 
går gjennomsnittlig 60 
kr tilbake til stat og 
kommune i form 
av avgifter, skatt og 
eierutbytte. Disse 
pengene brukes 
til å finansiere 
offentlige goder. 

På lang sikt påvirkes markedsprisen av forbruksutvikling, 
produksjonsevne og nettkapasitet. 

SKS Kraftsalg er SKS-konsernets kraftomsetningsselskap. 
Selskapet har et aktivt og velfungerende krafthandelsmiljø 
med fem medarbeidere. De har solid kompetanse på 
området, og kjøper og selger fysiske- og finansielle 
kraftkontrakter for mer enn 500 millioner i året. 
Handelsmiljøet forvalter en rekke store kundeporteføljer, 
og forestår innkjøp blant annet for fylker og kommuner 
i landsdelen, samt privat- og bedriftskunder over hele 
landet.

Forbruk

40 Kr
  drift og
 investering

30 Kr
avgifter

20 Kr
skatt

10 Kr
utbytte
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Sulitjelma

Fauske

Balvatnet

Daja

Fagerli Lomi

Rognan

S A LT F J E L L E T

Sjønstå

Middelproduksjon i kraft-
verkene i Sulitjelma:

Lomi (1979) 399 GWh
Fagerli (1975) 269 GWh
Sjønstå (1983) 297 GWh
Daja (1958) 166 GWh
Sum 1 131 GWh

Her er SKS

E6

10 km.

N

Misvær/Oldereid

Sundsfjord

Forså

Sundsfjord

Oldereid

Svartevatnet

Beiarn

Langvann

Heggmoen

Undfossen
(Kjerringøy)

Middelproduksjon i kraft-
verkene i Sundsfjord:

Sundsfjord (1960) 563 GWh
Forså (1963) 48 GWh
Langvann (1979) 21 GWh
Sum 632 GWh

Middelproduksjon i kraft-
verkene i Misvær:

Oldereid (1953) 73 GWh
Svartevatnet (2007) 4 GWh
Sum 77 GWh

Middelproduksjon i kraft-
verkene i Bodø:

Heggmoen (1981) 55 GWh
Undfossen (1953) 4 GWh
Sum 59 GWh

Rødøy-Lurøy
Rødøy Reppa

Lurøy

Lovund
Sleneset

Træna

Middelproduksjon i kraft-
verket i Rødøy-Lurøy:

Reppa (1956) 74 GWh
Sum 74 GWh

Rv80 SKS hovedkokontor

E6

Rv17

Bodø

1716
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vindmøller med en samlet effekt på 6 
MW på Vardøya i Træna kommune. 
I alt arbeider NNV nå med 8 
prosjekter med en forhåndsvurdert 
produksjonskapasitet på opp mot 
4,5 TWh. Konsernet har i løpet av 
2009 og starten på 2010 vært med på 
ytterligere aksjeemisjoner i det nord-
norske oljeselskapet North Energy AS. 
Vi er fortsatt blant selskapets største 
aksjonærer. 

To kraftstasjoner i vårt nærområde ble 
solgt i løpet av 2009. Siso og Lakshola 
kraftanlegg var lagt ut for salg. Vi 
deltok i prosessen og var med til 
sluttforhandlingene, men nådde ikke 
frem med vårt tilbud.

Driftsmessig har det ikke 
vært hendelser av uvanlig art. 
Kraftproduksjonen tilhørende SKS 
Produksjon har vært betydelig lavere 
enn hva den var i 2008. Det ble 
produsert 1 612 GWh, noe som er 
lavere enn gjennomsnittet siste 20 år. 
Den lave produksjonen i 2009 er en 
konsekvens av at produksjonen var 
rekordhøy i 2008. 

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 
stabsfunksjoner 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.

ÅRSRESULTAT FOR 2009
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 
lavere enn foregående år. Det har 
vært lavere priser og betydelig mindre 
produksjon i 2009. 

Skattekostnaden utgjør 51 % av 
driftsresultatet for produksjons-
selskapet. For konsernet utgjør 
skattkostnaden om lag 55 %.

Det er i løpet av 2009 gjennomført 
betydelige vedlikeholdsprosjekter 
i SKS Produksjon AS. 
Vedlikeholdsaktiviteten synliggjøres i 
konsernets resultatregnskap i form av 
høye driftskostnader.
Konsernets resultat er belastet 
med 23,7 mill. kr i avskrivinger på 
merverdier. 

Konsernregnskapet viser en omsetning 
på 1 034,8 mill. kr, driftskostnader på 
801,3 mill.kr og driftsresultat på 233,5 
mill. kr. Ordinært resultat før skatt er 
på 225 mill. kr. Skattekostnaden er på 
127,9 mill. kr og resultat etter skatt er 
på 97,1 mill. kr.

Morselskapet har et resultat etter skatt 
på 89 mill. kr, tilsvarende tall for 2008 
var 97,5 mill. kr. Nedgangen skyldes i 
hovedsak kostnader i forbindelse med 
prosessene rundt strukturendringer 
og mulige oppkjøp, samt noe mindre 
inntekter i form av utbytte fra 
datterselskapene. 

BALANSE OG KAPITALSTRUKTUR
Konsernets egenkapital ved årets 
utgang utgjorde 2 142,5 mill. kr.  Av 
dette er aksjekapitalen på 100,6 mill. kr 
og konsernets fond er på 1 603,6 mill.
kr. Minoritetene er på 438,3 mill. kr.

Konsernets likviditet utgjorde ved 
årsskiftet 263,3 mill. kr, herav bundet 
til skattetrekk og sikkerhet mot Nord 
Nasdaq OMX 22,5 mill. kr.
Konsernets kortsiktige og langsiktige 
rentebærende gjeld var på 588,6 mill. 
kr.

Morselskapets eiendeler består av 
sum anleggsmidler på 2 077 mill. kr 
og omløpsmidler på 113,5 mill. kr. 
Egenkapitalen er på 1 772,9 mill. kr, 
langsiktig gjeld utgjør 283,3 mill. kr og 
kortsiktig gjeld 134,3 mill. kr.

KONTANTSTRØM
Konsernets kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter i 2009 var 
58,9 mill. kr, 164,4 mill. kr i 2008. 
Ved utgangen av året var konsernets 
frie likviditetsreserve inklusive 
trekkrettigheter i bank på 390,8 
mill. kr, 544,7 mill. kr i 2008. Styret 
er av den oppfatning at SKS har en 
tilfredsstillende finansiell stilling.

FORSKNING OG UTVIKLING
Selskapet driver ikke med eget 
forsknings- og utviklingsarbeid, 
men gir generell FoU-støtte via 
medlemskapet i Energi Norge. 
Konsernets datterselskaper bidrar med 
tilsvarende støtte til Energi Norge.

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. 
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 og Bodø 
Energi AS er kommet til 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. Gjennomføring 
av byttehandelen vil skje så snart SKS 

Styrets beretning
STYRET
Styret har i 2009 bestått av 8 
medlemmer. Styrets leder Odd-Tore 
Fygle og nestleder Olaf Larsen, samt 
styremedlemmene Per Holmgård, 
Berit A. Laastad, Arne B. Vaag, 
Steinar Pettersen, Cato Lund og Per 
Arne Mathisen. Det ble endringer 
i styresammensetningen ved 
ekstraordinær generalforsamling 
5. januar 2010.

GENERELT
Konsernet Salten Kraftsamband 
AS (SKS) er Nord-Norges største 
kraftprodusent etter Statkraft SF. 
Selskapet har sitt hovedkontor på 
Fauske. Datterselskapene styres 
fra Fauske, bortsett fra Rødøy- 
Lurøy Kraftverk AS, som har sitt 
hovedkontor i Tjongsfjord i Rødøy 
kommune. SKS Produksjon AS har 
avdelingskontor i Sulitjelma i Fauske 
kommune og Sundsfjord i Gildeskål 
kommune. Konsernets samlede 

middelproduksjon er ca. 1 886 GWh 
pr. år.

Året 2009 ble et år preget av noe lavere 
produksjon enn et normalår. Resultatet 
er lavere enn rekordåret 2008, men 
betydelig bedre enn budsjett.  Total 
kraftproduksjon i konsernet ble 
1 684 GWh. Vannmagasinfyllingen 
var ved utgangen av året på 58 %. Ved 
inngangen til året var magasinfyllingen 
51 %. Tilsiget til magasinene har vært 
høyere enn normalt.

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. 

Datterselskapene SKS Produksjon AS, 
SKS Kraftsalg AS og SKS Nett AS 
oppnådde tilfredsstillende resultater 
i 2009.  Salten Nettjenester AS 
(SNT) leverte et dårligere resultat enn 
forventet. Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, 
som er vertikalintegrert, fikk et godt år 
til tross for lavere produksjon enn de 
siste årene.

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. 
Nord-Norsk Vindkraft AS (NNV) 
har fått konsesjon for bygging av 2 

Klaus H. 
Hvassing

Cato 
Lund

Steinar 
Pettersen

Henriette 
Holm Mørch

Odd-Tore 
Fygle

Berit Anne 
Laastad

Arne Bjørn 
Vaag

Per Arne 
Mathisen
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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 2009 et totalt 
sykefravær på 4,12 %, som er en 
økning på 18 % i forhold til året før. 
Sykefraværet vurderes fremdeles som 
relativt lavt. Korttidsfraværet (< 3 
dager) var på 0,76 % som er noe lavere 
enn 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 2010 vil dette arbeidet fortsette, 
der forhold omkring arbeidsmiljø og 
vassdrag vil bli prioritert.
Det er ikke registrert yrkesskader i 
konsernet i 2009.

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 åtte medlemmer, hvorav 
seks menn og to kvinner. Konsernet 
hadde pr. 31.12.2009 145 fast 
ansatte – herav 28 kvinner som 
utgjør en kvinneandel på 19 %. 
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.
                        
DISKRIMINERING
Konsernet har som mål å være en 
arbeidsplass hvor det ikke forekommer 
diskriminering på grunn av etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, avstamning, 
hudfarge, språk, religion, livssyn og 
nedsatt funksjonsevne. Konsernet 
arbeider aktivt og målrettet for å 
fremme lovens formål, samt å utforme 
og tilrettelegge de fysiske forholdene 
slik at virksomhetens ulike funksjoner 
kan benyttes av flest mulig. For 
arbeidstakere eller arbeidssøkere 
med nedsatt funksjonsevne fortas 
det individuell tilrettelegging av 
arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

har fått konsesjon for overtakelse 
av BE Produksjon. Dette er ventet 
sluttbehandlet i løpet av første halvår 
2010.

FORHOLD AV VESENTLIG 
BETYDNING FOR STILLING OG 
RESULTAT ETTER REGNSKAPS-
ÅRETS 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 et 
langsiktig lån for å finansiere uttaket. 
Konsernet er innvilget en kassakreditt 
i bank med en ramme på 150 mill. kr. 
Forfallstidspunktet for kundefordringer 
opprettholdes og andre langsiktige 
fordringer er ikke vurdert reforhandlet.

FORTSATT DRIFT   
Årets regnskap er gjort opp under 

forutsetning av fortsatt drift for alle 
selskaper i konsernet. 

FREMTIDIG UTVIKLING
Konsernet skal ha fokus på lang-
siktighet 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  67 986 672
Overført til egenkapital kr  21 027 642 

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. Våre 
etiske retningslinjer vektlegger adferd 
og setter grenser i forbindelse med 
kontakt og omgang med våre kunder, 
leverandører, forretningsforbindelser, 
eiere og øvrige interessenter. 

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.

Fauske, den 20. april 2010

Henriette Holm Mørch

Steinar Pettersen

Cato Lund

Odd-Tore Fygle
Styrets leder

Arne Bjørn Vaag

Per Arne Mathisen

Berit Anne Laastad

Klaus H. Hvassing

Leif Finsveen
Konsernsjef
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Driftsentralen styrer produksjonen 
ut fra produksjonsplaner, for å 
forvalte vannet på en best mulig 
måte. Selskapet jobber med 
produksjonsoptimalisering både 
på kort og lang sikt. I tillegg 
selger selskapet styrings- og 
overvåkingstjenester til omkring-
liggende kraftprodusenter og 
nettselskaper. 

Kraften som produserer omsettes på 
kraftbørsen Nord Pool. Dette er en 
felles nordisk børs for omsetning av 
kraft. Ut fra en målsetting om stabilitet 
og forutsigbarhet i de årlige inntektene 

SKS Produksjon AS
SKS Produksjon AS er et deleid datterselskap av Salten 
Kraftsamband AS. Selskapet er Nord-Norges største kraft-
produsent, og eier ni vannkraftverk. Kraftstasjonene ligger i 
Fauske-, Bodø- og Gildeskål kommune.

GENERELT
SKS Produksjon AS er eid av Salten 
Kraftsamband AS (79,1 %) og Norsk 
Hydro Produksjon AS (20,9 %). 
Selskapet eier 9 kraftverk som har 
en samlet middelproduksjon på 1,8 
TWh, dette gjør selskapet til den 
største nord-norske kraftprodusenten. 
Kraftverkene er lokalisert i Sundsfjord 
i Gildeskål kommune, Sulitjelma i 
Fauske kommune og Oldereid i Bodø 
kommune. Hovedkontoret ligger på 
Fauske. Selskapet har 52 ansatte og 
ledes av administrerende direktør Stein 
Mørtsell.

Produksjon av elektrisk kraft genererer 
mange andre aktiviteter som er 
vesentlig for å drifte selskapet best 
mulig. Det eldste kraftverket er fra 
1954 og det nyeste er et småkraftverk 
som ble satt i drift i 2008. Alle 
kraftverkene med tilhørende 
reguleringsanlegg og vannveier 
krever mye vedlikehold. Utvikling av 
kraftverk og forbedringer innefor de 
løsninger som finnes i kraftverkene 
er spesielt viktig for å utnytte vannet 
mest mulig effektivt. Vel halve 
arbeidsstokken i selskapet har sine 
arbeidsoppgaver direkte relatert til 
vedlikehold av anleggene. 

Selskapet har en vassdragsteknisk 
avdeling som jobber med planlegging 
av vedlikehold av demninger og 
reguleringsanleggene hvor selskapet 
henter vannet til kraftproduksjon. 
En spesielt viktig oppgave for denne 
avdelingen er å ivareta sikkerheten 
rundt de vannene som er regulert og 
områdene rundt inntakene av vann til 
vannveiene. I tillegg jobbes det med 
flere nye utbyggingsprosjekter. 

Selskapets kraftverk styres og 
overvåkes fra driftsentalen som 
er lokalisert på Fauske. Her er 
det døgnkontinuerlig bemanning. 

Beløp i 1000 kr  2009  2008

Driftsinntekter 462 676 654 722

Driftskostnader 227 354 275 183

Driftsresultat 235 322 379 539

Finans -105 -9 984

Res. før skatt 235 217 369 555

Skatt 119 398 212 150

Resultat 115 819 157 405

  

Anleggsmidler 1 007 805 1 004 052

Omløpsmidler 265 563 402 587

Egenkapital 706 052 6 682 790

Langsiktig gjeld 280 525 284 548

Kortsiktig gjeld 286 791 439 301

Totalbalanse 1 273 368 1 406 639

Antall ansatte 52 51

NøkkeltallI et normalår produserer SKS 
Produksjon 1,8 TWh, noe som 
tilsvarer forbruket til 90 000 
husstander eller 1,5 % av års-
forbruket til hele Norge.
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vil organiseres i et eget aksjeselskap. 
Kraftstasjonene vil bli driftet av SKS 
Produksjon.

Det forventes svar fra OED i løpet 
av 2010 på vår konsesjonssøknad 
for å bygge ut Smibelg og Storåvatn 
kraftverker i Rødøy og Lurøy 
kommuner. NVE har tidligere 
innstillet positivt med enkelte 
justeringer. Forventet årsproduksjon er 
på 200 GWh.

Govddesåga kraftverk i Beiarn ble 
konsesjonssøkt rundt årsskiftet 
2008/2009. 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. 
Fylkestinget i Nordland har anbefalt 
konsesjon.

Det er sendt forenklet søknad om 
utbygging av Storelvvatnet kraftverk 
ved Lomivatnet. Saken kan trolig 
behandles uten konsesjonssøknad. 
Hvis tillatelse gis, kan en eventuell 
utbygging starte i 2011. Signalene så 
langt peker i positiv retning.
Statskog SF og Nord-Norsk Småkraft 
AS har stiftet selskapet SulisKraft AS. 
Det nye selskapet skal utvikle og bygge 
småkraftverk i Sulitjelmaområdet 
hvor Statskog er grunneier og har 
kraftrettighetene. SKS Produksjon 
eier 16,67 % av aksjene i Nord-Norsk 
Småkraft AS.

ÅRETS REGNSKAP
Regnskapet for 2009 viser et drifts-
resultat på 235 mill. kr, mot 380 mill. 
kr i 2008 og 193 mill. kr i 2007. 

Videre ble resultatet etter skatt på 116 
mill. kr i 2009, mot 159 mill. kr i 2008 
og 109 mill. kr i 2007.

Salgsinntektene i 2009 ble moderate på 
grunn av lav produksjon og lave priser. 
Innmatingskostnadene til overliggende 
nett lå i 2009 på et normalt nivå.
Personalkostnadene ble noe høyere 
enn forventet på grunn av endringer 
i pensjonsforpliktelsen. Drift og 
vedlikehold av kraftverkene har gått 
som normalt i 2009. Driftskostnadene 
ble lavere enn budsjettert, hovedsaklig 
på grunn av reduserte avskrivninger. 

Finanskostnader og skatter ble noe 
lavere enn forventet.

blir noe av kraften prissikret ut fra et 
risikostyringsdokument. Forvaltningen 
av handelsvirksomheten er en tjeneste 
som kjøpes fra SKS Kraftsalg.

PRODUKSJON OG 
KRAFTOMSETNING
Tilsiget til magasinene i 2009 var 
1 798 GWh. Dette er 32 GWh 
høyere enn normalt.

Årsproduksjonen i 2009 ble 1 612 
GWh, som er 194 GWh lavere enn 
gjennomsnittet for den siste 20 år. I 
2008 var produksjonen 2 144 GWh 
(ny rekord), og i 2007 var den 1 816 
GWh.

Selskapet er gjennom vilkår satt ved 
bygging og overdragelse av kraftverk 
pålagt å levere konsesjonskraft til 
selvkostpris eller pris fastsatt av Olje- 
og energidepartementet til berørte 
kommuner og fylkeskommunen. 
Denne kraften representerer en 
stor verdi for mottaker dersom den 
forvaltes riktig. For 2009 utgjorde 
denne mengden 416 GWh.
Magasinbeholdningen, eksklusive 
snømagasinet, var 51 % ved inngangen 
og 58 % ved utgangen av året. 
Dette er under normalen på 68 %. 
Snømagasinet er beregnet til 200 
GWh ved utgangen av 2009, og er 
136 GWh lavere enn normalt.

KRAFTPRISER
For 2009 ble områdeprisen for Nord-
Norge på Nord Pool Spot AS 310,90 
NOK/MWh. Systemprisen ble 306,47 
NOK/MWh. Dette er betydelig 
lavere enn i 2008, da områdeprisen 
ble 410,17 NOK/MWh. Prisen var 
spesielt lav i 3. kvartal 2009.

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. 
Terminkontrakter inngått i Euro blir 
valutasikret. CfD-kontrakter inngås 
for å redusere områdeprisrisiko. Den 
usikrede produksjonen er eksponert for 
pris- og valutarisiko.

Innmatingskostnadene til overliggende 
nettstruktur er også beheftet med 
markedsrisiko, da kostnadene til dels er 
knyttet til prisene på kraftbørsen.

NY KRAFTTILGANG I ÅRENE 
FRAMOVER
Bodø Energi AS og Salten 
Kraftsamband AS har avtalt 
kjøp og salg av virksomheter. 
Salten Kraftsamband kjøper BE 
Produksjon fra Bodø Energi med 
de to kraftstasjonene Heggmoen og 
Undfossen. Heggmoen og Undfossen 

SKS Produksjon

Ny kraftproduksjon under planlegging/vurdering i SKS Produksjon AS          

 Estimert 
 kraftproduksjon  Tidsperspektiv

Smibelg/Storåvatn 210 GWh 2012 - 2015
Govddesåga 60 GWh 2011 - 2013
Storelvvatnet 20 GWh 2011 - 2012

I Sjønstå kraftverk i Sulitjelma 
renner det 66.000 liter vann per 
sekund gjennom turbinen. Dette 
tilsvarer nesten fire millioner 
melkekartonger i minuttet.

Figuren viser hvordan produksjon av vannkraft kan foregå. Eksemplet 
illustrerer et vassdrag med to kraftstasjoner hvor avløp fra første stasjon 
renner ut i inntaksdam for neste stasjon.
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sette de kraftressursene som våre 
samarbeidspartnere og kommuner er 
i besittelse av på en måte som gir god 
fortjeneste både for kunder og eget 
selskap.

Selskapet har hatt balanseansvaret for 
samtlige kraftselskap i Salten helt siden 
1992. De nye balanseavregningsreglene 
som ble innført høsten 2009 har gjort 
denne jobben mer kompleks enn noen 
gang, men dyktige medarbeidere og 
gode systemer har gjort oss i stand til 
å takle de nye utfordringene på en god 
måte for alle våre samarbeidspartnere. 
Gjennom et godt samarbeid med den 
døgnbemannede driftsentralen til SKS 
Produksjon kan vi tilby en tjeneste 

hvor produsentene kan melde inn 
endringer i sine produksjonsplaner 
når som helst i døgnet. På den 
måten kan de minimalisere sine 
ubalansekostnader.

Ved årsskiftet har selskapet 11 fast 
ansatte inkludert ett årsverk som er leid 
inn fra SKS Produksjon. Tre av disse 
jobber med forvaltning av eksterne 
porteføljer, fire har ansvaret for salg, 
kundeservice og fakturering av alle 
våre kraftkunder, mens to jobber med 
avregningstjenester internt i konsernet 
og til en rekke energiselskaper i 
regionen.

ØKONOMISK RESULTAT
Årets omsetning for SKS Kraftsalg AS 
var på 500 mill. kr og årsresultatet etter 
skatt ble på 8 mill. kr. Selskapet leverer 
nok en gang et godt resultat, noe som 
viser hvilket potensiale som ligger i den 
kompetansen selskapet har bygd opp 
omkring krafthandel, salg og avregning 
de siste årene. 

Beløp i 1000 kr  2009  2008

Driftsinntekter 500 023 743 386

Driftskostnader 489 980 722 575

Driftsresultat 10 043 20 811

Finans 1 130 4 278

Resultat før skatt 11 173 25 089

Skatt 3 140 6 978

Resultat 8 033 18 111

  

Anleggsmidler 8 843 11 675

Omløpsmidler 183 860 117 872

Egenkapital 89 934 89 934

Langsiktig gjeld 857 705

Kortsiktig gjeld 101 912 38 908

Totalbalanse 192 703 129 547

Antall ansatte 10 10

NøkkeltallSKS Kraftsalg omsetter årlig 
4 000 GWh og av dette selger 
vi 800 GWh til våre sluttkunder 
over hele landet.

SKS Kraftsalg AS

GENERELT
SKS Kraftsalg AS er et heleid 
selskap av Salten Kraftsamband AS. 
Adm. direktør er Jørgen Gunnestad. 
Selskapet driver med kraftsalg 
til sluttkunder, kraftforvaltning, 
krafthandel og kraftavregning.

Selskapet selger strøm til sluttkunder i 
hele landet. Denne aktiviteten startet i 
1997. Vår strategi har hele tiden vært å 
kunne tilby våre kunder et bredt utvalg 
av produkter til konkurransedyktige 
priser. Mange av Norges forbrukere 
har oppdaget dette, og vi har fått 
en stor tilstrømning av nye kunder. 
Flere distribusjonsselskap i Nordland 
selger i dag strøm til sine nettkunder 

i kommisjon for oss. Gjennom dette 
samarbeidet har det lyktes oss å bli 
en av de 3 største kraftleverandørene 
til sluttkunder i Nord-Norge. 
Kraftsalgselskapet er også en stor 
leverandør til det offentlige. På vår 
kundeliste står et titalls kommuner og 
en fylkeskommune. Dermed er vi blitt 
leverandør av lys og varme til et utall 
skoler og barnehager i fylket vårt.  

Vår forvaltningsavdeling 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 vi også blitt 
en stor omsetter av ulike typer 
elsertifikater til andre land innenfor 
EU-systemet. Vi tar nå hånd om 
fornybar energiproduksjon til mange 
omkringliggende kraftselskap, og 
selger dette til land hvor det finnes 
betalingsvilje for dette.

Kjøp og salg av kraft i engrosmarkedet 
er også en stor aktivitet i selskapet. 
Selskapet har 5 aktive krafthandlere, 
hvorav flere har mange års erfaring 
med handel i det nordiske kraft-
markedet. Innkjøp av gode analyser 
og ansatte med lang fartstid i 
bransjen, gjør oss i stand til å om-

Selskapet er et kraftomsetningsselskap som tilbyr et bredt 
produkt- og tjenestespekter. Hovedaktivitetene består av 
krafthandel, kraftsalg, kraftforvaltning og kraftavregning.
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regional- og sentralnettet, for å få ut all 
planlagt kraftproduksjon. 
Statnett har allerede igangsatt 
utbyggingen av Salten trafo, og har 
videre vedtatt utbygging av Svartisen 
trafo med tilhørende luftledning til 
Halsa. I og med at regionalnettet 
i Salten henger sammen med 
Helgelandsnettet, må det også 
investeres i økt nettkapasitet inn mot 
Rana. Uten disse investeringene kan 
ikke de planlagte småkraftverkene 
bygges ut.
 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Både forbrukere og produsenter stiller 
strenge krav til leveringskvaliteten 
i regionalnettet. For å unngå feil 

og avbrudd satser selskapet mye på 
forebyggende vedlikehold i form 
av tilstandskontroller av ledninger 
og stasjoner. Gjennomføring av 
løpende kontroller samt bruk av 
vedlikeholdssystem, er viktige 
arbeidsoppgaver for de ansatte i SKS 
Nett.  

Selskapet støtter forskning og utvikling 
av mer effektive rutiner og metoder for 
kontroll av nettkomponenter gjennom 
fellesprosjekter i regi av Energi Norge. 
I slike FOU-prosjekt er det et mål 
å sikre god kompetanseutveksling 
gjennom aktiv deltakelse av ansatte i 
SKS Nett. 

FUSJON BE NETT
I 2009 ble det vedtatt at SKS Nett skal 
fusjoneres sammen med Bodø Energi 
(BE) Nett. Den formelle fusjonen vil 
bli gjennomført i 2010, etter at OED 
har godkjent at SKS kjøper aksjene i 
BE Produksjon.
Det fusjonerte nettselskapet vil bli et 
av de største nettselskapene i Nord-
Norge med en forventet omsetning 
på rundt 250 mill. kr. Etter fusjonen 
vil SKS eie 5 % av aksjene i det nye 
nettselskapet.

ØKONOMISK RESULTAT 
Årsresultatet for 2009 ble på 7,5 mill.
kr. Driftsresultatet før skatt og finans 
ble 11,6 mill. kr.

Beløp i 1000 kr  2009  2008

Driftsinntekter 89 374 93 768

Driftskostnader 77 750 93 949

Driftsresultat 11 624 -181

Finans -1 183 1 529

Resultat før skatt 10 441 1 348

Skatt 2 961 382

Resultat 7 480 966

  

Anleggsmidler 141 783 181 721

Omløpsmidler 22 286 34 984

Egenkapital 73 779 73 779

Langsiktig gjeld 64 053 71 212

Kortsiktig gjeld 26 237 71 714

Totalbalanse 164 069 216 705

Antall ansatte 9 8

Nøkkeltall

SKS Nett AS

GENERELT
SKS Nett AS og er et heleid 
datterselskap av Salten Kraftsamband 
AS. Selskapet har 9 ansatte og ledes av 
adm. direktør Rune Stensland. 

Virksomheten omfatter planlegging, 
bygging, drift og vedlikehold 
av regionalnettet i Salten- og 
Nord-Helgeland, med tilhørende 
transformatorstasjoner og 
koblingsanlegg. 

Hovedoppgaven til regionalnettet er å 
være bindeleddet mellom det nasjonale 
nettet (sentralnettet) og de lokale 
nettselskapene (distribusjonsnettet.) 

Dette innebærer også transport av 
kraft fra kraftverkene til lokalt forbruk 
og industri. I og med at det er større 
produksjon enn forbruk i området, må 
en del av kraften transporteres ut av 
området til sentralnettet. 

Nettdrift er monopolvirksomhet, 
derfor er selskapets økonomiske 
og tekniske virksomhet i stor grad 
regulert av myndighetene gjennom 
lover, forskrifter og tilsynsbesøk.  
Selskapet kjøper fellestjenester 
internt i konsernet, mens det meste 
av vedlikeholdsoppdrag og bygging 
av nyanlegg konkurranseutsettes i 
markedet. 

NETTPLANLEGGING OG 
NETTUTBYGGING
NVE har utpekt SKS Nett som 
regional utredningsansvarlig for 
midtre-Nordland.  Ansvaret innebærer 
koordinering av nettplanleggingen 
i området og årlig revisjon av 
kraftsystemutredningen som 
oversendes NVE. 

I området er det et betydeling 
potensiale for utbygging av 
småkraftverk. SKS Nett har oppgaven 
med å samordne alle planene og se 
dette i forhold til nettkapasiteten. 
Utredningene viser at det må større 
nettinvesteringer til, både i de lokale 
nettene og i grensesnittet mellom 

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.

SKS Nett  drifter et regionalnett 
på 50 mil med luftledninger og 
jord- og sjøkabel. Nettet strekker 
seg fra Sjona i sør til Sørfold 
i nord.
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er konsernets første vindmøller, og 
er derfor en milepæl for konsernets 
vindkraftsatsing.

SKS Eiendom AS eier 58,2 % 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 2009 vært arbeidet med 
omdannelse til aksjeselskap. SKS 

Eiendom vil ved omdannelsen 
trolig få 15 % eierandel i selskapet. 
Prosessen omkring omdanningen er 
preget av at noen private andelshavere 
har gått til retten for å få annen 
verdifastsetting av sine andeler, og 
dette vil påvirke tidsperspektivet i 
omdannelsesprosessen.

Konsernets eierinteresser innenfor 
næringsutvikling og kompetanse-
utvikling 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 eier  
kontorlokaler og driftsbygg som leies 
ut  til selskap i konsernet, tilknyttede 
selskaper og eksterne selskap.

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 2009. 
Økonomiske hovedposter fra 
regnskapet framgår av tilhørende 
oversikt over resultat og balansetall.
 

Beløp i 1000 kr  2009  2008

Driftsinntekter 4 973 4 698

Driftskostnader 6 788 6 666

Driftsresultat -1 815 -1 968

Finans 7 022 8 138

Resultat før skatt 5 207 6 170

Skatt 43 -25

Resultat 5 164 6 195

  

Anleggsmidler 196 916 177 700

Omløpsmidler 13 389 27 559

Egenkapital 209 084 203 920

Langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld 1 221 1 339

Totalbalanse 210 305 205 259

Antall ansatte 0 0

Nøkkeltall

SKS Eiendom AS

GENERELT
SKS Eiendom AS er et heleid 
datterselskap av Salten Kraftsamband 
AS. Selskapet har eierinteresser 
i mer enn 20 selskap. I hovedsak 
energirelaterte selskaper, samt 
selskap som bidrar til nærings- og 
samfunnsutvikling.

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. 

SKS Eiendom bidrar til å skape 
muligheter på forretningsmessig basis 
for utvikling av næringsvirksomhet. 

Selskapets engasjement omfatter 
ulike virksomheter innen fornybar 
energi, energirelatert virksomhet og 
næringsutvikling, kompetanseutvikling 
og annen næringsrettet virksomhet. 

Stort sett alle selskap i porteføljen 
har i 2009 hatt utvikling iht. plan og 
budsjett.

SKS Eiendom har i løpet av 2009 vært 
med på ytterligere aksjeemisjoner i 
det nord-norske oljeselskapet North 
Energy AS. Selskapet ble 9. desember 
2009 omdannet til ASA, i hovedsak 
grunnet ønske om notering på Oslo 
Axess, og tilrettelegging for åpen 

emisjon som ble gjennomført i januar 
2010.  SKS Eiendom har i 2009 
vært selskapets 3. største aksjonær. 
North Energy AS har pr. 31.12.2009 
medeierskap i 7 lete-konsesjoner.

Nord-Norsk Vindkraft har i 
2009 styrket ressursene innen 
kommunikasjon og arbeidet målrettet 
for å få fremdrift i behandlingen av 
konsesjoner, spesielt for Sleneset. 
Selskapet fikk konsesjon på to 
vindmøller på Vardøya. For Træna-
samfunnet vil vindmøllene være 
med på å sikre leveransen av kraft, 
samt ha betydning for utvikling av 
satsingen på vindkraft i området. Det 

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, kompe-
tanseutvikling og annen næringsrettet virksomhet.

SKS Eiendom har eier-
engasjement i mer enn 20 
selskaper, blant annet i det 
nord-norske oljeselskapet North 
Energy AS, og i vindkraftselska-
pet Nord-Norsk Vindkraft AS.
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kapasitet i sentrallinjenettet til å ta 
imot all denne kraften, så det forventes 
å ville ta en del år før konsesjon kan 
gis.

I Selvær i Træna planlegges et 
offshore vindkraftverk med ca. 100 
vindmøller og ca. 450 MW installert 
effekt og årsproduksjon på ca. 1620 
GWh.  Vindmålinger er gjort 
siden august 2008 og viser en svært 
høy årsmiddelvind. Det er i 2009 
foretatt konsekvensutredninger for 
vindkraftverket, og konsesjonssøknad 
vil bli utarbeidet høsten 2010.

Selskapet arbeider gjennom 
interesseorganisasjonen Norwea 
for å bedre rammebetingelsene for 

vindkraftutbygging. Regjeringen har 
i flere år arbeidet med forbedring 
av støtteordningene for utbygging 
av ny fornybar energi. For tiden 
tildeles det investeringsinnskudd til 
vindkraftanlegg gjennom Enova.
På 2 prosjekter i Rødøy og 2 prosjekter 
i Vefsn er det inngått opsjonsavtaler 
med de fleste grunneierne som blir 
berørt av disse prosjektene. Samlet 
produksjon på disse 4 prosjektene er på 
927 GWh.

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 prosjekter 
kommer i drift. NNV har i 2009 
vært hovedsamarbeidspartner ved 
Trænafestivalen.

ÅRETS REGNSKAP
Driftsregnskapet for 2009 viser et 
underskudd på 0,7 mill. kr, dette 
er i henhold til plan og budsjett. 
Underskuddet føres til dekning under 
selskapets egenkapital, som ved årets 
slutt var ca. 28,1 mill. kr. Det har vært 
investert 5,3 mill. kr i utvikling av 
vindfeltene i 2009. 

Nord-Norsk 
Vindkraft AS

GENERELT
Nord-Norsk Vindkraft AS 
(NNV) arbeider med utvikling og 
tilrettelegging for utbygging av 
vindkraftverk i Nord-Norge, primært 
med fokus på Nordland. Selskapet ble 
stiftet 24.03.1998 og eies ved utgangen 
av 2009 av SKS Eiendom AS, Rødøy-
Lurøy Kraftverk AS, Meløy Energi AS 
og Troms Kraft Produksjon AS. 

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.

I alt arbeider NNV nå med 8 
prosjekter med en forhåndsvurdert 
produksjonskapasitet på opp mot 
4 500 GWh. Selskapet har investert 
25,2 mill. kr i utviklingen av nye 
vindkraftprosjekter siden arbeidene 
med dette begynte i 2003.

NNV fikk i april 2009 
anleggskonsesjon for Vardøya 
vindkraftverk i Træna. Vardøya er det 
aller minste vindkraftverket i NNVs 
portefølje, med inntil 6 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. Det er søkt Enova om 
investeringstilskudd. Søknaden ventes 
ferdigbehandlet ca. 1. mai 2010.

Konsesjonssøknaden for Sleneset 
vindkraftverk i Lurøy har ligget til 
behandling hos NVE siden 2005. 
Søknaden gjelder en samlet installert 
effekt på inntil 225 MW og en 
beregnet produksjon på ca. 675 GWh. 
Det er antydet at NVE vil ta søknaden 
opp til realitetsbehandling i 2010.

Sjonfjellet i Rana/Nesna er det nest 
største av selskapets 8 prosjekter, med 
inntil 436 MW installert effekt og en 
potensiell produksjon på ca. 
1 300 GWh pr. år. Konsesjonssøknad 
ble levert i 2008. Det er i dag ikke 

Nord-Norsk Vindkraft AS (NNV) arbeider med utvikling 
og tilrettelegging for utbygging av vindkraftverk i 
Nord-Norge, primært med fokus på Nordland. 

Beløp i 1000 kr  2009  2008

Driftsinntekter 0 0

Driftskostnader 812 802

Driftsresultat -812 -802

Finans 122 480

Res. før skatt -690 -322

Skatt 0 0

Resultat -690 -322

  

Anleggsmidler 25 221 22 149

Omløpsmidler 5 237 7 861

Egenkapital 28 124 28 814

Langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld 2 334 1 196

Totalbalanse 30 458 30 010

Antall ansatte 0 0

NøkkeltallSleneset vindkraftpark
konsesjonsbehandles i 2010. 
Prosjektet omfatter 75 vind-
møller og vil produsere strøm 
som vil dekke forbruket til 
30.000 husstander. 
Dette tilsvarer nesten halvparten 
av dagens produksjon hos 
SKS Produksjon.
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stillinger har det vist seg vanskelig 
å få kvinnelige søkere med ønskede 
kvalifikasjoner. Men ved ellers like 
kvalifikasjoner vil kvinnelige søkere 
bli foretrukket. Styret har for øvrig ett 
kvinnelig medlem.
I forbindelse med bygging/vedlikehold 
og rehabilitering av anlegg er det 
innført kildesortering av avfall, samt 
sikkerhetstiltak for å beskytte både 
personell og miljø. Det vies også 
spesiell oppmerksomhet ved generelt 
bruk av kjemikalier og stoffer som 
kan skade omgivelsene.  Det legges 
også vekt på å minimalisere skader i 
terrenget ved transportoppdrag o. l.

Utsiktene fremover 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 2009 tilskrives at oppdragsmengden 
på linje-/trafosiden ikke ble som 
forutsatt, og at enkeltprosjekt har 
utviklet seg negativt både økonomisk 
og fremdriftsmessig.

Salten 
Nettjenester AS

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

Selskapet tilbyr tjenester relatert til 
bygging og vedlikehold av overførings- 
og produksjonsanlegg for elektrisk 
energi.

Selskapet hadde per utgangen av 
2009 24 ansatte inkludert 2 lærlinger. 
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, men har hatt en noe 
varierende ordretilgang. Oppdragene, 
spesielt for infrastrukturavdelingen, 
har i stor grad vært i det eksterne 
markedet.

Selskapet kommer fortsatt til å øke 
kompetansen innenfor prosjektledelse, 
noe som skal gi muligheter for å 

kunne påta seg nye oppgaver innenfor 
de målsettinger og strategier som 
selskapet har.

Selskapet legger stor vekt på å ivareta 
sikkerheten og å skape best mulige 
arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Det 
utarbeides HMS-planer og sikker 
jobbanalyser for alle større anlegg, og 
ellers ved behov. For øvrig vurderes 
forholdene omkring arbeidsmiljøet 
som tilfredsstillende.

Selskapet driver i en mannsdominert 
bransje, og har pr. i dag ingen 
kvinnelige ansatte. Ved utlysing av 

Beløp i 1000 kr  2009  2008

Driftsinntekter 35 536 37 031

Driftskostnader 40 116 37 913

Driftsresultat -4 580 -882

Finans 100 241

Res. før skatt -4 480 -641

Skatt -1 233 -171

Resultat -3 247 -470

  

Anleggsmidler 2 915 2 788

Omløpsmidler 12 219 11 183

Egenkapital 4 800 8 047

Langsiktig gjeld 1 198 774

Kortsiktig gjeld 9 136 5 150

Totalbalanse 15 134 13 971

Antall ansatte 24 27

NøkkeltallSNT skiftet i 2009 ut et fjord-
spenn på 2700 meter, noe som 
er lengre enn Galdhøpiggen 
er høy.

Salten Nettjenester AS (SNT) er et heleid datterselskap 
av SKS Eiendom AS. Selskapet driver med bygging og 
vedlikehold av overførings- og produksjonsanlegg for 
elektroenergi og aktivitet knyttet til utbygging av 
bredbåndsnett.
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KILE (kvalitetsjustert inntektsramme 
ved ikke levert energi) er beregnet til 
2,8 mill. kr for 2009 som er 1 % lavere 
enn gjennomsnittet for de siste fire år.

For 2009 bevilget myndighetene 
60 mill. kr i ”Tilskudd til utjevning 
av overføringstariffer”. RLK fikk 
tildelt 7,3 mill. kr av dette beløpet.  
Tilskuddet er i sin helhet overført 
kundene og førte til en reduksjon av 
nettleien på 11,1 øre/kWh.

FREMTIDIG UTVIKLING
For Reppa kraftstasjon forutsettes 
det en stabil driftssituasjon. Tilsig til 
magasinene er stabile og fyllingsgraden 
er høy. 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 en begrensning 
for å utnytte alt tilsig. Tiltak som skal 
sette oss i stand til å utnytte tilsiget 
bedre er under bearbeiding. Søknad om 
utvidelse av reguleringsgrenser ligger 
i Olje- og energidepartementet til 
godkjenning. Utvidelse av nedslagsfelt 
er konsesjonssøkt.

Det jobbes kontinuerlig med utredning 
av muligheter for å investere i nye 
prosjekter innen kraftproduksjon, 
herunder også småkraft og vindkraft.  I 
desember 2009 fikk RLK konsesjon for 
utbygging av Hundåga småkraftverk i 
Lurøy.  

I løpet av sommeren 2010 blir det lagt 
ny strømkabel til Træna som sikrer god 
kapasitet til fremtidig utvikling.

For 2010 gir myndighetene ”Tilskudd 
til utjevning av overføringstariffer” på 
60 mill. kr. RLK er tildelt 7,3 mill. 
kr som i sin helhet tilfaller kundene. 
Tilskuddet medfører at nettleiens 
energiledd blir redusert med 10,6 øre/
kWh.s 

ÅRETS REGNSKAP
2009 viser et driftsresultat på 
19,2 mill. kr.  Resultat før skatt viser 
et overskudd på 20,5 mill. kr og etter 
skatt 11,2 mill. kr. 

Rødøy-Lurøy 
Kraftverk AS

GENERELT
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) 
ble registrert i 1948. Selskapet 
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 
eies med 58,2 % av SKS Eiendom AS 
og inngår som datterselskap i SKS-
konsernet.

KRAFTOMSETNING
Gjennom en kommisjonæravtale med 
SKS Kraftsalg AS tilbys kunder kraft 

til en konkurransedyktig pris. Andel 
av kraftkunder i eget område er om lag 
93 %.

KRAFTPRODUKSJON
Produksjonen i Reppa kraftverk var 
i 2009 på 72,0 GWh. Dette er 1,0 
GWh lavere enn året før og 4,3 % 
under gjennomsnittet for perioden 
2005-2009. Magasinfyllingen var 
pr. 31.12.2009 på 62,6 %. Dette er 
8 % lavere enn året før og 12 % under 
gjennomsnittet for perioden 2005-
2009. Styret har vedtatt et dokument 
for risikostyring av kraftporteføljen.  
Dette sikrer eierne stabile resultater 
over tid.

NETTVIRKSOMHETEN
Virksomheten er inntektsregulert 
av myndighetene med NVE som 
tilsynsorgan, og det er fastsatt en øvre 
grense for tillatt inntektsramme.
Resultatet for nettvirksomheten i 2009 
ble 2,7 mill. kr. Dette gir en avkastning 
av nettkapitalen på 3,4 %. Forbruk i 
nettet var 82,0 GWh mot 77,2 GWh 
i 2008 - en økning på 6 %.  Nettapet 
var på 10,9 GWh mot 8,7 GWh i 
2008, og er i hovedsak et resultat av 
variasjon i forbruksmønsteret på våre 
hovedradialer til Lovund og Træna.  
Tap i distribusjonsnettet var 13 % over 
gjennomsnittet for de fem siste år.
ILE (Ikke Levert Energi) er beregnet 
til 72,3 MWh for 2009 og er 0,3 
MWh under gjennomsnittet for de 
fem siste år.

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.

Beløp i 1000 kr  2009  2008

Driftsinntekter 89 539 88 869

Driftskostnader 70 330 70 133

Driftsresultat 19 209 18 736

Finans 1 335 3 065

Res. før skatt 20 544 21 801

Skatt 9 309 10 869

Resultat 11 235 10 932

  

Anleggsmidler 119 831 96 756

Omløpsmidler 46 789 699 463

Egenkapital 132 759 131 124

Langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld 33 861 35 095

Totalbalanse 166 620 796 219

Antall ansatte 24 22

Nøkkeltall
I Rødøy-Lurøy Kraftverks område 
planlegger selskapet alene og 
sammen med andre ny kraft-
produksjon på omlag 3 TWh. 
Dette vil kunne dekke forbruket 
til ca 147.000 husstander.



SALTEN KRAFTSAMBAND - ÅRSMELDING 200940 SALTEN KRAFTSAMBAND - ÅRSMELDING 2009 41

Salten Kraftsamband AS Konsernet 

 2009 2008 NOTER Beløp i 1000 kr NOTER 2009 2008

    DRIFTSINNTEKTER  
    Energi/overføringsinntekter 1, 2, 3 1 001 015 993 731
 29 442 29 213 4 Andre inntekter 4 32 228 21 484
  205  Inntekter v/salg av aktivert utstyr  1 604 1 154
 29 442 29 418  SUM DRIFTSINNTEKTER  1 034 847 1 016 369
     
    DRIFTSKOSTNADER  
 -644   Beholdningsendring egentilvirk.anleggsmidler  -5 609 -9 461
    Kraftkjøp, overføringskostnader 5 478 515 344 339
    Øvrige varekostnader  17 994 12 754
 21 061 19 507 6 Lønns- og personalkostnader 6 107 369 96 308
 2 010 2 128 7 Ordinære avskrivninger 7 69 109 79 877
    Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter  39 099 38 800
 18 468 11 559  Andre produksjons- og adm.kostnader  95 013 70 473
    Tap på fordringer  -145 50
 40 895 33 194  SUM DRIFTSKOSTNADER  801 345 633 140
 -11 453 -3 776  DRIFTSRESULTAT  233 502 383 229
     
    FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER  
 457 833  Renteinntekter  9 392 21 083
 2   Andre finansinntekter  4 513 319
 108 527 111 038  Inntekt på investering i datterselskaper  
    Inntekt på investering i tilknyttede selskaper  1 340 -2 312
    Aksjeutbytte  108 111
 12 163 14 421  Rentekostnader  23 141 28 201
 4 3  Andre  finanskostnader  723 5 492
 96 819 97 447  Netto finansposter  -8 511 -14 492
 85 366 93 671  RESULTAT FØR SKATT  224 991 368 737
     
    Grunnrenteskatt 8 52 419 112 118
 -3 648 -3 793 8 Overskuddsskatt 8 75 448 114 555
 -3 648 -3 793  Skattekostnad  127 867 226 673
 89 014 97 464  ÅRSRESULTAT  97 124 142 064
     
    Minoritetsinteresse  23 540 31 514
    KONSERNETS ÅRSRESULTAT  73 584 110 550
     
 67 987 99 466  Avsatt til utbytte   
 21 027 -2 002  Avsatt/overført til/fra annen egenkapital   
 89 014 97 464  SUM  

Resultatregnskap

40

Årets regnskap
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Salten Kraftsamband AS Konsernet 

 31.12.09 31.12.08 NOTER Beløp i 1000 kr NOTER 31.12.09 01.01.09

    EGENKAPITAL  
    Innskutt egenkapital:  
 100 572 100 572 18 Aksjekapital (100 572 aksjer à kr 1000,-) 18 100 572 100 572
 1 577 793 1 577 793  Overkurs  
 1 678 365 1 678 365 18 Sum innskutt egenkapital 18 100 572 100 572
     
    Opptjent egenkapital:  
 94 559 73 531  Annen egenkapital  
    Konsernets fond  1 603 617 1 598 803
 94 559 73 531  Sum opptjent egenkapital  1 603 617 1 598 803
     
    Minoritetsandeler  438 301 442 055
     
 1 772 924 1 751 896 19 Sum egenkapital 19 2 142 490 2 141 430
     
    GJELD  
    Avsetning for forpliktelser:  
 2 515 2 185 20 Pensjonsforpliktelser 20 6 281 1 031
     
    Langsiktig gjeld:  
 248 000 248 000 21 Lån kredittinstitusjoner 21 588 575 598 600
 32 775 40 000 14 Langs. gjeld til selskap i samme konsern  
 283 290 290 185  Sum langsiktig gjeld  594 856 599 631
     
    Kortsiktig gjeld:  
 59 634 40 945 18,21 Gjeld til kredittinstitusjoner  
 2 345 1 793  Leverandørgjeld  98 917 29 434
 839 1 303 14 Lev.gjeld til selskap i samme konsern  
 1 138 1 098  Skyldig offentlige avgifter  34 587 49 342
   8 Betalbar skatt 8 117 906 220 886
 67 987 99 466  Avsatt utbytte  95 994 133 196
 2 368 1 645 22 Annen kortsiktig gjeld 22 52 567 74 226
 134 311 146 250  Sum kortsiktig gjeld  399 971 507 084
 417 601 436 435  Sum gjeld  994 827 1 106 715
 2 190 525 2 188 331  SUM  GJELD OG EGENKAPITAL  3 137 317 3 248 145

Salten Kraftsamband AS Konsernet 

 31.12.09 31.12.08 NOTER Beløp i 1000 kr NOTER 31.12.09 01.01.09

    ANLEGGSMIDLER  
    Immaterielle eiendeler:  
 7 611 3 963 8 Utsatt skattefordel  170 047 180 553
    Fallrettigheter  9 896 9 896
 7 611 3 963  Sum immaterielle eiendeler  179 943 190 449
     
    Varige driftsmidler:   
    Grunnervervelser 7 3 554 3 519
    Bygninger inkl. boliger 7 42 259 44 228
    Kraftverk 7 2 013 159 2 006 957
    Linjer og transformatorstasjoner 7 199 658 190 005
 3 262 167 7 Anlegg under utførelse 7 70 650 78 443
 719 994 7 Transportmidler 7 10 838 11 498
 124 204 7 Inventar og utstyr 7 4 315 3 027
 2 609 3 615 7 Datautstyr, samband 7 11 634 14 759
    Fiberkabler 7 14 602 16 095
    Lagerbeholdning 9 5 808 5 569
 6 714 4 980  Sum varige driftsmidler  2 376 477 2 374 100
     
    Finansielle anleggsmidler:  
    Aksjer 10 42 209 23 809
 2 061 397 2 061 397 11 Aksjer og andeler datterselskaper  
 1 351 1 234  Egenkapitalinnskudd KLP  3 145 2 639
    Investering i tilknyttede selskaper 10 36 000 35 136
    Langsiktige fordringer 12 71 875 72 440
 2 062 748 2 062 631  Sum finansielle anleggsmidler  153 229 134 024
 2 077 073 2 071 574  SUM ANLEGGSMIDLER  2 709 649 2 698 573
     
    OMLØPSMIDLER  
    Fordringer:  
 391 1 284 13 Kundefordringer 13 109 858 85 786
 112 123 114 092 14 Fordringer til selskap i samme konsern  
 938 1 381 15 Andre kortsiktige fordringer 15 34 579 11 961
 113 452 116 757  Sum fordringer  144 437 97 747
      
    Andre finansielle omløpsmidler 16 19 966 16 624
      
   17 Bankinnskudd, kontanter 17 263 265 435 201
     
 113 452 116 757  SUM OMLØPSMIDLER  427 668 549 572
     
 2 190 525 2 188 331  SUM EIENDELER  3 137 317 3 248 145

Balanse
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Kontantstrømoppstilling

 Salten Kraftsamband AS Konsernet 

Beløp i 1 000 kr 2009 2008 2009 2008

LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHETEN    
Tilført fra årets virksomhet 1) 87 706  95 995  72 345  362 459 
Endring i lager, debitorer og kreditorer 2 993  226 813  45 172  -40 846 
Endring i andre kortsiktige poster 1 163  -5 363  -58 654  -157 216 
Netto likviditetsendring fra virksomheten 91 862  317 445  58 863  164 397 
    
LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER    
Investert i andre finansielle omløpsmidler    
Investert i varige driftsmidler -3 744  -1 955  -71 247  -93 683 
Langsiktige fordringer   565  -1 258 
Salg av varige driftsmidler (salgspris)  400  1 604  1 349 
Endring i andre investeringer  1 983  976  956 
Kjøp av aksjer/andeler -116  -104  -19 406  -12 257 
Netto likviditetsendring fra investeringer -3 860  324  -87 508  -104 893 
    
LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING    
Endring av egenkapital     -70  2 607 
Nedbetaling av gammel gjeld -7 225  -50 000  -10 025  -53 534 
Innbetaling lån    2 225 
Opptak av nye lån  248 000   558 000 
Utbetalt utbytte -99 466  -76 000  -133 196  -136 108 
Ekstraordinært utbytte  -500 000   -301 000 
Netto likviditetsendring fra finansieringen -106 691  -378 000  -143 291  72 190 
    
Netto endring likvider gjennom året -18 689  -60 231  -171 936  131 694 
Likviditetsbeholdning pr. 01.01. -40 945  19 286  435 201  303 507 
Likviditetsbeholdning pr. 31.12. -59 634  -40 945  263 265  435 201 
    
1) Dette tallet framkommer slik:    
Resultat før skattekostnad 85 366  93 671  224 991  368 737 
Gevinst ved salg av anleggsmidler  -205  -1 604  -1 154 
Regulering markedsbaserte aksjer   -3 342  4 705 
Inntekt på investering TKS   -1 340  2 312 
Ordinære avskrivninger 2 010  2 128  69 109  79 877 
Endring pensjonsforpliktelser 330  401  5 250  282 
Betalte skatter   -220 719  -92 300 
Tilført fra årets virksomhet 87 706  95 995  72 345  362 459 

Styret

Odd-Tore Fygle
Styrets leder

Arne Bjørn Vaag

Per Arne Mathisen

Henriette Holm Mørch

Steinar Pettersen

Klaus Hvassing

Berit Anne Laastad

Cato Lund

Leif Finsveen
Konsernsjef

Fauske, 20. april 2010
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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 drifts-
middelet er lavere enn balanseført 
verdi foretas nedskrivning til gjenvinn-
bart 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. Det er i 2009 gjennomført 
en regnskapsmessig prinsippendring 
gjennom dekomponering av anleggs-
midlene i SKS Produksjon AS. Dette 
har medført at avskrivingstiden i snitt 
er forlenget med 9 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.
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 rentesats 
fastsatt av departementet. Negativ 
grunnrenteinntekt opparbeidet 
etter 01.01.2007 motregnes positiv 
grunnrenteinntekt på andre verk.
Grunnrenteskatt er 30 % av 
nettogrunnrenteinntekt.
Naturressursskatt motregnes i 
utlignet fellesskatt til staten. For 
det tilfellet 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 pensjons-
forpliktelser 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. 

Regnskapsprinsipper

Morselskapets regnskap
Salten Kraftsamband AS er 
morselskapet i konsernet og 
årsregnskapet består av selskaps-
regnskapet 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 og selskaper 
som Salten Kraftsamband AS har 
bestemmende innflytelse over. 
Bestemmende innflytelse oppnås 
normalt når konsernet eier mer enn 
50 % av aksjene i selskapet, og 
konsernet er i stand til å utøve 
faktisk kontroll over selskapet. 
Minoritetsinteresser inngår i 
konsernets egenkapital.  Transaksjoner 
og mellomværende mellom selskap-
ene i konsernet er eliminert. Konsern-
regnskapet er utarbeidet etter ensartede 
prinsipper, ved at datterselskapet følger 
de samme regnskapsprinsipper som 
morselskapet.

Oppkjøpsmetoden benyttes 
ved regnskapsføring av 
virksomhetssammenslutninger. 
Selskaper som er kjøpt eller 
solgt i løpet av året inkluderes i 
konsernregnskapet fra det tidspunktet 
kontroll oppnås og inntil kontroll 
opphører.
Tilknyttede selskaper er enheter 
hvor konsernet har betydelig (men 
ikke bestemmende) innflytelse, over 
den finansielle og operasjonelle 
styringen(normalt ved eierandel 
på mellom 20 % og 50 %). 
Konsernregnskapet inkluderer 
konsernets andel av resultat fra 
tilknyttede selskaper regnskapsført 
etter egenkapitalmetoden fra det 

tidspunktet betydelig innflytelse 
oppnås og inntil slik innflytelse 
opphører.

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 kraftstasjoner, 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 andelseiere 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 kooperative prinsipper. 
Forhandlingene tilsier at SKS vil 
få en eierandel tilsvarende 15 % 
av aksjekapitalen. Omdannelse til 
aksjeselskap foreventes å skje i løpet av 
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 
anskaffelseskost 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 
anskaffelseskost og virkelig verdi på 
balansedagen.

Driftsinntekter og kostnader
Alle inntekter er periodisert til det 
året inntekten er opptjent. Inntekter 
fra salg av tjenester og langsiktige 
tilvirkingsprosjekter resultatføres i 
takt med prosjektets fullføringsgrad. I 
den perioden det blir identifisert at et 
prosjekt vil gi et negativt resultat, vil 
det estimerte tapet på kontrakten bli 
resultatført i sin helhet. 

Vedlikehold er kostnadsført når 
det påløper. Det er ikke foretatt 
avsetninger/kostnadsføring i 2009 
for framtidige vedlikeholdskostnader. 
Aktivering foretas når påkostninger 
vesentlig forlenger anleggets 
levetid og/eller ytelse som påvirker 
inntjeningen.

Valuta
Pengeposter i utenlandskvaluta 
omregnes til norske kroner ved 
å benytte balansedagens kurs. 
Transaksjoner i utenlandsk 
valuta omregnes til kursen 
på transaksjonstidspunktet. 
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Note

Note

Note

4

5

6

Andre inntekter
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.

Kraftkjøp/overføringskostnad

SKS Produksjon AS
SKS Produksjon AS kjøper noe regulerkraft fra Statnett SF. Selskapet handler finansielle kraftkontrakter for å utnytte prissvingninger. 

SKS Kraftsalg AS
SKS Kraftsalg AS handler fysisk kraft hos Nord Pool Spot AS. Selskapet har avtale om kjøp av fysiske- og finansielle kraftkontrakter 
fra kommuner, kraftselskaper og industrikunder. Selskapet kjøper også finansielle kraftkontrakter fra kraftbørsen Nord Pool.

SKS Nett AS
SKS Nett AS har nettkostnader til overliggende nett.

Lønns- og andre personalkostnader

Godtgjørelser til ledende personell, styrende organer og revisor

 Salten Kraftsamband AS  Konsernet 
 2009 2008 Beløp i 1 000 kr 2009 2008

 14 536 13 185 Lønn 77 227 72 715
 2 853 3 325 Pensjonskostnader 16 723 12 093
 920 862 Arbeidsgiveravgift 4 663 4 423
 2 752 2 135 Andre ytelser 8 756 7 077
 21 061 19 507 Sum lønns- og personalkostnader 107 369 96 308
 25,4 24,4 Antall årsverk 138,6 139,1

 Salten Kraftsamband AS  Konsernet 
 2009 2008  2009 2008

 1 568 015 1 487 130 Lønn og godtgjørelser konsernsjef   
 131 860 128 500 Styrehonorar fra datterselskap, konsernsjef   
 185 761 214 882 Pensjonsinnbetaling konsernsjef *   
 507 167 487 901 Godtgjørelse til styret og generalforsamling   
 186 254 139 536 Revisjonshonorar konsernrevisor eks. mva 762 159 609 958
   Utbetalt til revisor eks. mva:   
 67 618 29 456 Honorar andre tjenester, konsernrevisor 147 321 93 743
   Revisjonshonorar annen revisor 152 750 132 838
   Honorar andre tjenester, annen revisjon 30 500 23 100

 *) se note 20
Det foreligger ingen andre avtaler om særskilte sluttgodtgjørelser, bonus eller opsjoner for selskapets ledelse eller styrets leder.

Noter til regnskapet

Note

Note

Note

1

2

3

Energiomsetning

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 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 Nasdaq OMX. 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 virksomhet 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 forvaltningsporteføljen 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 kraftbørsen Nord Pool. 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 kraft til sluttbrukerkunder. 

Finansielle instrumenter – valuta
Selskapet benytter finansielle valutainstrumenter for å sikre underliggende kraftkontrakter notert i utenlands valuta. Finansielle 
kraftkontrakter clearet på Nasdaq OMX er notert i Euro. 
Det benyttes finansielle valutainstrumenter til å sikre seg mot risiko i valutasvingninger. Selskapet har valutaterminkontrakter som 
tilsvarer terminprodukter på kraftbørsen Nord Pool.

Valutaterminkontrakter som er knyttet til sikringsporteføljer føres etter sikringsprinsippet. Øvrige porteføljer resultatføres løpende 
og vurderes til balansedagens valutakurs. Det er ikke oppstått vesentlige endringer i valutakursene etter balansedagen som påvirker 
selskapet i vesentlig grad.

Overføringsinntekter
Overføringsinntekter gjelder formidling av energi og tilknytningsavgift. Etter notene framgår oversikt over beregning av inntekten 
som inngår i inntektsrammen for nettvirksomhet, samt grunnlag for beregning av avkastning på nettkapitalen. Posten er justert for 
mer-/mindreinntekt.
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Note
8

Skatt

Det er beregnet utsatt skattefordel av følgende poster:  

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

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:

Grunnrenteinntekt - Konsernet
Konsernets akkumulerte negative grunnrenteinntekt inkl. renter til framføring utgjør kr 109 276 606,- per utgangen av 2009.
Det er fra 01.01.2009 endret regnskapsprinsipp for utsatt skattefordel knyttet til kraftverk med negativ grunnrente som i nær framtid vil 
komme i grunnrenteposisjon. Dette gjelder Daja og Forså kraftverk. Effekten av prinsippendringen av den utsatte skattefordelen er på 
22,4 mill. kr og er ført mot egenkapitalen per 01.01. Det vises til nærmere omtale i note 19. 

 Salten Kraftsamband AS  Konsernet 
 2009 2008 Endring Beløp i 1 000 kr 2009 2008 Endring

    Midlertidige forskjeller knyttet til:   
 -1 033 -689 -344     Anleggsmidler -502 174 -529 401 27 227
 -2 515 -2 185 -330     Pensjonsforpliktelser -6 280 -1 028 -5 252
 2 730 3 324 -594     Andre midlertidige forskjeller -11 522 -6 107 -5 415
 -26 364 -14 602 -11 762     Framførbart underskudd -26 364 -28 144 1 780
 -27 182 -14 152 -13 030 Grunnlag for beregning av utsatt skatt -546 340 -564 680 18 340
 7 611 3 963 3 648 Utsatt skatt lik 28 % 152 974 158 110 -5 136
    Utsatt skattefordel neg.gr.rente *  17 073  22 443  -5 370
    Sum endring utsattskattefordel 170 047 180 553 -10 506
*) Tatt inn i regnskapet 01.01.09.

 Salten Kraftsamband AS  Konsernet 
 2009 2008 Beløp i 1 000 kr 2009 2008

 85 366 93 671 Resultat før skattekostnad 224 991 368 737
 -98 395 -107 467 Permanente forskjeller 37 158 52 968
 -5 908 -3 038 Midlertidige forskjeller -16 701 -33 248
 7 175 2 232 Mottatt konsernbidrag  
   Anvendt ligningsmessig underskudd -12 916 
 -11 762 -14 602 Årets skattegrunnlag 232 532 388 457
   Skatt 28% 65 109 108 768

 Salten Kraftsamband AS  Konsernet 
 2009 2008 Beløp i 1 000 kr 2009 2008

   Naturressursskatt 23 925 24 750
   Grunnrenteskatt 52 419 112 118
   Overskuddsskatt motregnet i naturressursskatt -23 925 -24 750
   Overskuddsskatt 65 109 108 766
   For lite/mye avsatt tidligere år -167 279
 -2 009 -555 Skatt konsernbidrag  
 -1 639 -3 238 Endring utsatt skatt 10 506 5 510
 -3 648 -3 793 Skattekostnad 127 867 226 673

Noter til regnskapet

Note
7

Anlegg

MORSELSKAPET

KONSERNET

 Anskaff.-   Anskaff.- Årets  Akk.ordinære Avsk. Bokført
 kost. pr. Tilgang Avgang kost. pr. avskr avskrivninger sats verdi
 01.01.09 2009 2009 31.12.09 2009 31.12.09 % 2009

Inventar og utstyr 740   740 79 616 33 124
Transportutstyr 3 005   3 005 276 2 286 20 719
Data/sambandsutstyr 28 724 649  29 373 1 655 26 764 33 2 609
Anlegg under utførelse 167 3 095  3 262    3 262
SUM MORSELSKAPET 32 636 3 744  36 380 2 010 29 666  6 714

 Anskaff.-   Anskaff.- Årets  Akk.ordinære Avsk. Bokført
 kost. pr. Tilgang Avgang kost. pr. avskr avskrivninger sats verdi
 01.01.09 2009 2009 31.12.09 2009 31.12.09 % 2009

Grunnervelvelser 3 519 35  3 554    3 554
Transportutstyr 32 557 2 358 806 34 109 2 822 23 271 20 10 838
Inventar og utstyr 17 196 2 377  19 573 1 065 15 258 33 4 315
Data/sambandsutstyr 77 613 2 649  80 262 5 817 68 628 33 11 634
Bygninger inkl. boliger 85 909 224  86 133 2 193 43 874 3 42 259
Kraftverk 1 295 728 47 425  1 343 153 20 301 604 567 2 738 586
Merverdi kraftverk 1 475 311   1 475 311 23 700 200 738 2 1 274 573
Linjer/transformatorst. 569 032 22 066  591 098 12 428 391 440 4 199 658
Fiber 13 754 2 068  15 822 783 1 220  14 602
Anlegg under utførelse 78 443  7 793 70 650    70 650
SUM KONSERNET 3 649 062 79 202 8 599 3 719 665 69 109 1 348 996  2 370 669

Av tilgang 2009 utgjør egentilvirkede varige driftsmidler kr 5 609 913,-.

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

Fallrettigheter er evigvarende og omfattes derfor ikke av avskrivning.

Det er gjennomført en dekomponering av kraftverkene tilhørende SKS Produksjon og tilhørende merverdier. Som følge av dette er 
avskrivingstidene for disse anleggsmidlene endret til det som vurderes som gjenværende økonomisk levetid. Totalt utgjør dette en 
reduksjon i avskrivingene på ca. 13 mill. kr per år.
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Note
11

Aksjer i datterselskap

Morselskapets aksjer i datter: Antall aksjer Pålydende Ansk. kost Beløp Eierandel Samlet aksje-
      i 1 000 kr i % 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 6 985 10 000 69 835 69 835 58,21 1 200
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   92 878 92 878  

*) Gjennom datterselskapet Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, som eier 10,1 % av aksjene, 
har SKS Eiendom AS direkte og indirekte 60,2 %. 

Oversikt over resultat- og balansetall for datterselskapene.

 SKS SKS Salten Net- SKS SKS Rødøy-Lurøy Nord-Norsk
Beløp i 1 000 kr Produksjon AS Nett AS tjenester AS Kraftsalg AS Eiendom AS Kraftverk AS Vindkraft AS

Driftsinntekter 462 676 89 374 35 536 500 023 4 973 89 539 
Driftskostnader 227 354 77 750 40 116 489 980 6 788 70 330 812
Driftsresultat 235 322 11 624 -4 580 10 043 -1 815 19 209 -812
Finans -105 -1 183 100 1 130 7 022 1 335 122
Res. før skatt 235 217 10 441 -4 480 11 173 5 207 20 544 -690
Skatt 119 398 2 961 -1 233 3 140 43 9 309 
Resultat 115 819 7 480 -3 247 8 033 5 164 11 235 -690
       
Anleggsmidler 1 007 805 141 783 2 915 8 843 196 916 119 831 25 221
Omløpsmidler 265 563 22 286 12 219 183 860 13 389 46 789 5 237
Egenkapital 706 052 73 779 4 800 89 934 209 084 132 759 28 124
Langsiktig gjeld 280 525 64 053 1 198 857   
Kortsiktig gjeld 286 791 26 237 9 136 101 912 1 221 33 861 2 334
Totalbalanse 1 273 368 164 069 15 134 192 703 210 305 166 620 30 458
Antall ansatte 52 9 24 10  24 

Nærmere beskrivelse av virksomhetene er gitt lengre fram i årsberetningen.

Noter til regnskapet

Note

Note

9

10

Lagerbeholdning

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

Aksjer/andeler

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

Selskap Pålydende Antall aksjer Bokførtverdi Eierandel Samlet aksje-     
   i 1 000 kr  i % kapital i 1 000 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 5 539 11,93 28 715
North Energy AS, Alta 1 1 138 210 31 336 12,37 9 201
Nordenfjeldske Energi AS 1 000 55 55 9,10 605
Saltenposten AS 1 000 307 529 15,35 2 000
Dragefossen Kraftanlegg AS 5 000 25 625 1,90 6 500
Diverse mindre selskap   215  
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   42 209  

Selskap (Beløp i 1 000 kr) Forretn. Eier- Ansk. kost EK på kjøps- Samlet aksje- Resultat Egenkap.
 kontor andel i % nye inv. tidspkt. kap. i 1 000 kr 2009 31.12.09

Signal Bredbånd AS Fauske 46,20    25 000  -7 909 25 976
KraftTele AS Fauske 33,33    900  1 405 900
A/S Salten Kartdata Fauske 39,00    500  -600 1 507
KystTele AS Harstad 33,33    22 500  12 589 40 723
Nord-Norsk Småkraft AS Fauske 33,33    6 000  -848 6 309
Nordnorsk Havkraft AS Narvik 25,00  500   (204)  1 800  -1 266 530
Trade Analytics AS Mosjøen 22,50    24 000  318 25 016
Norsk Systemplan og Enøk AS Fauske 21,13    4 260  16 2554

Selskap (Beløp i 1 000 kr) Verdi Justert Tilgang Res. andel Utbytte Eks. just. Verdi
 01.01.09 tidl. år     31.12.09

Signal Bredbånd AS 14 938 901  -3 654  -184 12 001
KraftTele AS 776   468 476  768
A/S Salten Kartdata 821   -234   587
KystTele AS 10 545   4 196 500  14 241
Nord-Norsk Småkraft AS 2 038 347  -283   2 102
Nordnorsk Havkraft AS -51  500 -316   133
Trade Analytics AS 5 557   71   5 628
Norsk Systemplan og Enøk AS 512 25  3   540
Estimatavvik       0
Sum 35 136 1 273 500 251 976 -184 36 000

Tilknyttede selskaper
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Note

Note

Note

16

17

18
Aksjekapital

Andre finansielle omløpsmidler

Betalingsmidler

I betalingsmidler inngår følgende poster:

Beløp i 1 000 kr Anskaffelsesverdi Markedsverdi 31.12.09

Markedsbasert aksje/kombinasjonsfond 20 000 19 966
Resultatført i perioden  3 342

 Salten Kraftsamband AS  Konsernet 
 2009 2008 Beløp i 1 000 kr 2009 2008

   Kontanter 2 2
   Bankinnskudd/postgiro 240 790 394 717
   Bankinnskudd(garanti for kraftkjøp) 21 695 39 726
   Bankinnskudd bundet skattetrekk 778 756
    263 265 435 201

Salten Kraftsamband AS har per 31.12.09 en kassekreditt gjeld på 59 634 240,- denne er oppført under kortsiktig gjeld i balansen.
 
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.

Aksjonærer i Salten Kraftsamband AS: Antall  Beløp Eierandel i %

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 A/S 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  100 572 000 100,00

I generalforsamlingen representerer hver aksje en stemme.

Noter til regnskapet

Note

Note

Note

Note

12

13

14

15

Langsiktige fordringer

Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Det er foretatt avsetning til tap på fordringer for 
2009 i konsernet med kr 985 000,-.

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

Mellomværende datterselskaper

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

Andre kortsiktige fordringer

 2009  2008 
Beløp i 1 000 kr Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld

Datterselskaper 112 123 33 615 114 092 41 303
     som består av :    
         Utbytte fra datterselskap 91 005  110 789 
         Konsernbidrag 17 522  2 232 
         Kundefordringer 3 596  1 071 
         Lån fra datterselskap  32 776  40 000
         Leverandørgjeld  839  1 303

 Salten Kraftsamband AS  Konsernet 
 2009 2008 Beløp i 1 000 kr 2009 2008

   Opptjent ikke fakturert inntekt 14 154 275
 307 325 Tilgode mva 14 072 4 046
   Realiserte verdier kraft  2 504
 631 1 056 Diverse poster 6 349 5 136
 938 1 381  34 575 11 961

 Salten Kraftsamband AS  Konsernet 
 2009 2008 Beløp i 1 000 kr 2009 2008

   Kvotekraftavtale Fauske kommune* 60 300 60 300
   Lån til Kunnskapsforndet Nordland AS 9 952 9 952
   Innskudd borettslag 920 920
   Lån til ansatte -10 10
   Andre langsiktige fordringer 713 1 258
    71 875 72 440
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Note
20

Pensjonskostnader

 Salten Kraftsamband AS Konsernet 
Beløp i 1 000 kr 2009 2008 2009 2008

Årets opptjening 1 621 1 690 8 393 8 740
Rentekostnad 2 853 2 908 10 200 10 065
Brutto pensjonskostnader 4 474 4 598 18 593 18 805
Forventet avkastning -2 165 -2 062 -8 089 -7 631
Resultatført estimatendring/-avvik 324 660 1 001 3 194
Aga nettopensjonskostnad 124 136 577 
Netto pensjonskostnader 2 757 3 332 12 082 14 368
Administrasjonskostnader 112 134 732 917
Årets pensjonskostnad 2 869 3 466 12 814 15 285
    
Pensjonsforpliktelser    
Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12. 61 689 48 693 218 773 170 676
Pensjonsmidler 31.12. 42 468 37 247 154 661 136 067
Arbeidsgiveravgift 980  3 271 
Ikke resultatført estimatendring/-avvik 17 686 9 261 61 102 33 578
Netto pensjonsforpliktelser 2 515 2 185 6 281 1 031
    
Antall personer som er omfattet av ordningen 51 51 224 221
Hvorav aktive 25 25 142 144

Økonomiske forutsetninger
Økonomiske forutsetninger for år 2009: 
Diskonteringsrente 5,4 %
Forventet avkastning 5,7 %
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, og 
disse bygger på oppdaterte forutsetninger i NRS-pensjonsforutsetninger.

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.

Noter til regnskapet

Note

Note
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20

Egenkapital

MORSELSKAPET

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
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).

KONSERNET

Beløp i 1 000 kr Aksjekapital Overkurs fond Annen EK SUM 

Egenkapital 01.01.2009 100 572 1 577 793 73 531 1 751 896
Årets resultat   89 014 89 014
Avsatt til utbytte   -67 987 -67 987
Egenkapital 31.12.2009 100 572 1 577 793 94 559 1 772 924

Beløp i 1 000 kr Aksjekapital Overkurs fond Annen EK SUM 

Egenkapital 31.12.2008 100 572  2 018 415 2 118 987
Endring egenkapital 01.01.09   22 443 22 443
Årets resultat   97 124 97 124
Avsatt til utbytte   -67 987 -67 987
Utbytte til minoritetene   -28 007 -28 007
Andre egenkapitalendringer   -70 -70
Egenkapital 31.12.2009 100 572  2 041 918 2 142 490

Endringen i egenkapitalen pr. 01.01.09 kommer av utsatt skattefordel på negativ grunnrenteinntekt som trolig vil komme til 
anvendelse innen 5 år. Bakgrunn for prinsippendringen er at dette gir et mer korrekt bilde av konsernets årlige skattekostnad.
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Andre opplysninger

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 1886 GWh. Ved årsskiftet var konsernets magasinbeholdning ca. 58 % mot 51 % ved 
inngangen av året.

Spesielle kraftavtaler
Selskapet har forpliktelser til å levere ca. 420 GWh av sin produksjon i 2009 til selvkostpris eller konsesjonskraftpris. 
Det er også forpliktelse på å levere vel 9 GWh uten vederlag. Forpliktelsene er ikke balanseført.

Transaksjoner mellom nærstående parter

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.

Timepris på interne tjenester og eget arbeid på investeringer er beregnet til kostpris med 5 % påslag.

Note

Note

23

24

Pantegjeld

Konsernets gjeld har følgende sammensetning:

Annen kortsiktig gjeld

Noter til regnskapet

Note

Note

21

22

 Salten Kraftsamband AS Konsernet 
Beløp i 1 000 kr 2009 2008 2009 2008

Lån Nordlandbanken ASA *   37 800 40 600
Lån Nordlandbanken ASA ** 248 000 248 000 550 775 558 000
Sum gjeld 248 000 248 000 588 575 598 600

*) 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. 31.12.09  -5,2 mill. kr. Denne verdien er ikke hensyntatt i regnskapet.

Avdrag lån 
Beløp i mill. kr
År: 2010 2011 2012 2013 2014

Konsernet 2,8 2,8 2,8 560,8 0,0

Sikkerhetsstillelse
KONSERN
Av konsernets langsiktige gjeld er 37,8 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 Nasdaq OMX, 5 mill. kr til fordel Nord Pool Spot AS og 10 mill. kr til fordel Statnett SF.

 Salten Kraftsamband AS  Konsernet 
 2009 2008 Beløp i 1 000 kr 2009 2008

 33 84 Påløpne, ikke forfalte renter 78 203
 1 561 1 436 Avsetning feriepenger 8 333 7 777
   Realisert gev./tap kraftkontrakter 959 
   Urealisert gev./tap kraftkontrakter 10 317 19 799
   Avsetning oppgjør kvotekraft 2 439 21
   Akk. merinntekt inkl. renter 8 834 16 566
 774 125 Diverse poster 21 607 28 660
 2 368 1 645 SUM 52 567 73 026
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RevisjonsberetningSegmentinformasjon monopolvirksomhet

SEGMENTINFORMASJON - ÅR 2009 SKS Nett AS Rødøy-Lurøy Konsern
Beløp i 1 000 kr  Kraftverk AS

RESULTAT   
Driftsinntekter 95 809 38 219 134 028
Driftskostnader 85 102 35 524 120 626
Driftsresultat 10 707 2 695 13 402
   
 
MER- / MINDREINNTEKT   
 
Faktisk inntekt 86 349 39 531 125 880
Kostnader overliggende nett, eiendomsskatt -27 481 -3 198 -30 679
Justert faktisk inntekt 58 868 36 333 95 201
Inntektsramme 68 888 37 684 
Faktisk KILE-kostnad -560 -2 753 
Justert tillatt inntekt 68 328 34 931 103 259
Beregnet mer-/mindreinntekt -9 460 1 402 -8 058
IB mer-/mindreinntekt inkl. renter 01.01.09 -15 507 1 164 -14 343
Årets bevegelser mer-/mindreinntekt 9 460 1 402 10 862
Renter -183 38 -145
Akkumulert merinntekt 31.12.09 inkl. renter -6 230 2 604 -3 626
   
 
BALANSE - AVKASTNINGSGRUNNLAG   
 
Sum driftsmidler etter fordeling 01.01.09 119 823 78 563 198 386
Sum driftsmidler etter fordeling 31.12.09 128 393 80 524 208 917
Gjennomsnittlige driftsmidler 124 108 79 544 203 652
1% påslag for nettkapital 1 241 795 2 037
NVE avkastningsgrunnlag 125 349 80 339 205 688
Avkastning (driftres. x 100/avkastningsgr.) 8,54 % 3,35 % 6,52 %
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English Summary
Salten Kraftsamband AS (SKS) is 
private limited company owned by 
municipal authorities and energy 
companies in the county of Nordland 
in addition to Dong Energy Power AS. 
The company is the parent company 
in the Salten Kraftsamband Group 
which holds the following subsidiaries; 
SKS Produksjon AS (79,1 %), SKS 
Kraftsalg AS and SKS Eiendom AS. 
SKS does wholly or partly own the 
subsidiaries Salten Nettjenester AS, 
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS and, 
directly and indirectly, Nord-Norsk 
Vindkraft AS

SKS is engaged in the production 
of electrical energy and operates 
12 hydroelectric power stations in 
addition to transmission lines at the 
32, 66 and 22 kV level. We are also 
stepping down to 22 and 11 kV in 
our transformer stations and further 
stepping down to low voltage.

SKS was established in 1956 as an 
electrical power transmission company. 
In 1975 it merged to include both 
a regional transmission network 
and electricity production. Since 
1975 SKS has been an important 
player within this market as well as 
experiencing growth in our sales and 
trading company; locally, regionally 
and nationally. Through profound 
contribution towards the region of 
Salten, SKS has for half a century 
played an important role within the 
energy sector as well as politically, 
technically and economically, and 
continues to do so. SKS is considered 
an important company within resource 
and development in addition to being 
a significant workplace within the 
region.

Being one of the largest companies 
in Northern Norway, SKS follows 
its objective of contributing towards 
developing the local regions with 

putting great effort towards its 
responsibilities within the society, 
-beyond delivering results in 
accordance with the shareholders 
demand and paying fees and taxes as 
we are imposed to do. SKS identifies it 
as taking on an extensive responsibility 
of the society.

SKS serves this social responsibility 
in several ways, in example; charity 
supporting of non-profit organizations, 
sports teams, cultural arrangements, 
participation and contributions 
towards industrial and commercial 
development, educational projects 
and focusing on looking after the 
environment. 

SKS Produksjon AS
SKS Produksjon AS is a partly owned 
subsidiary of SKS where SKS has a 
share of 79.1 %. The remaining shares 
are owned by Norsk Hydro Produksjon 
AS (20.9 %). SKS Produksjon is the 
largest energy production company 
in Northern Norway owning 9 
hydroelectric power stations in the 
municipalities of Fauske, Bodø and 
Gildeskål.

With the energy sector comes market 
risk and SKS Produksjon experiences 
risk exposure through fluctuations 
in electricity prices. To reduce such 
exposure the company follows set 
guidelines where there are limitations 
on how much of the production is 
allowed to be risk exposed. To hedge 
towards large fluctuations in electricity 
prices and exchange rates SKS 
Produksjon buys forward contracts. 
Contracts for difference are being 
entered into to facilitate a reduction in 
risk towards change in area prices. 

SKS Kraftsalg AS
SKS Kraftsalg AS is a wholly owned 
company by SKS. SKS Kraftsalg is 
engaged in the market for buying and 

selling electrical power, offering a 
wide range of products and services. 
Its main activities consist of end-user 
sales of electricity, administration of 
external energy portfolios, energy trade 
and sales of clearing services, customer 
services and marketing management. 

SKS Kraftsalg has succeeded in 
becoming one of the 4 largest end-user 
energy suppliers in Northern Norway. 
Several distribution companies in 
Nordland sell energy to its customers 
on a commission basis. Through 
this cooperation, and offering our 
customers a wide range of products 
at competitive prices, the company 
has experienced an influx of new 
customers. 

SKS Kraftsalg also supplies electricity 
to the public, including numerous 
municipalities. The company has 
accordingly become a supplier of 
warmth and lighting to several schools 
and kindergartens in the county.

The administration department 
manages energy portfolios for external 
customers, contributing towards 
creating significant value for its clients. 
The company has also become a 
large player in the market of sales of 
el. certificates to countries outside of 
the EU. SKS Kraftsalg manages the 
production of renewable energy for 
many adjacent energy companies and 
trades it to interested countries.

SKS Kraftsalg is also engaged in 
energy trading in the marketplace 
for physical and financial power 
contracts. Through purchase of 
high-quality analysis and employees 
with years of experience the company 
is able to effectively administer the 
energy resources of partners and 
municipalities. This results in good 
earnings for both customers and the 
company itself.

SKS Eiendom AS
SKS Eiendom AS is a wholly owned 
subsidiary of SKS. SKS Eiendom’s 
activities revolve around involvement 
in renewable energy, industrial and 
commercial development, resource 
development and other activities 
related to the industry.
SKS Eiendom has no employees. 
The company has ownership interest 
in about 20 small and large scale 
companies, most of them placed in the 
region of Salten. Most activities over 
the past few years have been related to 
development projects and early stage 
business operations.

The company’s ownership interests 
within industrial and commercial 
development are assembled in SKS 
Eiendom AS through shares in North 
Energy AS, Nord-Salten Kraftlag AL, 
KapNord Fond AS, Kunnskapsparken 
Bodø AS and Kunnskapsfondet 
Nordland AS. The company also has 
shares in companies related to the 
energy and telecommunication sector. 
SKS Eiendom rents out office space to 
the companies within the group and 
associated companies. 

Nord-Norsk Vindkraft AS
Nord-Norsk Vindkraft AS (NNV) 
is a partially owned subsidiary of 
SKS Eiendom AS. It is a private 

limited company with a registered 
share capital. Nord-Norsk Vindkraft’s 
business concept is to exploit wind 
energy in order to produce electrical 
energy. The company aim to develop 
and arrange for expansion of wind 
power plants in Northern Norway, 
primarily in Nordland and to further 
create value for its owners and the 
society.

Windmills (wind turbines) produce 
electrical energy by capturing energy 
from wind movement with large 
rotating wings that is connected to 
a generator. As the wind tends to 
be stronger the more altitude, the 
rotor and machine is placed as high 
as possible. Today, most windmills 
start production at speeds around 3-5 
meters per second. The production will 
augment with increasing winds. Full 
effect of the windmill is attained at 14-
15 meters per second.

Salten Nettjenester AS (SNT)
SNT is a wholly owned subsidiary 
of SKS Eiendom AS. The company 
develops and offer services related 
to construction and maintenance of 
transmission and production buildings 
for electrical power. SNT is also 
active in development of fibre based 
broadband. The company strides 
to further develop high in demand 

products within maintenance and 
methods of assembling. The company 
will continue to boost its competence 
within project management to be able 
to take on new projects that meets the 
aims and strategies of SNT. 

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 
Rødøy-Lurøy kraftverk (RLK) partly 
owned subsidiary of SKS Eiendom 
where SKS Eiendom has a share of 
58.2 %. RLK was registered in 1948 
and produces, transfers and sells 
electrical power. Its main office lies in 
Tjongsfjorden in the municipality of 
Rødøy and a branch office is placed in 
Tonnes in the municipality of Lurøy. 
The production is placed in Reppa. 
RLk supplies the municipalities of 
Rødøy, Lurøy and Træna.

SKS is engaged in the production 
of electrical energy and operates 
12 hydroelectric powerstations. 
We are the largest energy produc-
ing company in Northern Norway, 
and produce 1,9 TWh every year.  
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Profit and Loss Account - Balance sheet

Profit and Loss Account 2009 2008
  
Energy Sales/Transmission Income 1 001 015 993 731
Other Income 33 832 22 638
Total Income 1 034 847 1 016 369
  
Energy purchases/Transmission costs 478 515 344 339
Cost of labour, administration, other operatin  cost 253 721 208 924
Depreciation 69 109 79 877
Total operating costs 801 345 633 140
Operating profit/loss 233 502 383 229
  
Net financial items -8 511 -14 492
Taxes ordinary result 127 867 226 673
Proft/loss attributable to minority interests  31 514
PROFT/LOSS FOR THE YEAR 97 124 110 550

  
Balance sheet 2009 01.01.09

Intangible assets 179 943 190 449
Tangible fixed assets 2 376 477 2 374 100
Fixed asset investment 153 229 134 024
Total Fixed Assets 2 709 649 2 698 573
Receivable 144 437 97 747
Cash and bank depisits 263 265 435 201
Other current assets 19 966 16 624
Total Current Assets 427 668 549 572
TOTAL ASSETS 3 137 317 3 248 145
  
Share capital 100 572 100 572
Other equity 1 603 617 1 598 803
Minority interests 438 301 442 055
Total Equit 2 142 490 2 141 430
Pensjon 6 281 1 031
Other provisions  
Total Provisions For Liabilities 6 281 1 031
Debt to kredit institutions 588 575 598 600
Total Other Long-term Debt 588 575 598 600
Accounts payable 133 504 78 776
Unpaid taxes 117 906 220 886
Other short term liabilities 148 561 207 422
Total Short Term Liabilities 399 971 507 084
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 3 137 317 3 248 145


