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Kort om SKS - Konsernet
HISTORIKK
Salten Kraftsamband AS (SKS) ble dannet
som et andelslag i 1956. Selskapet skulle
stå for utbygging av overføringsnettet og
transformatorstasjoner i Salten. SKS ble i
1964 omdannet til aksjeselskap, og ble ved
fusjon i 1975 utvidet til å omfatte både
regionalnett og kraftproduksjon.

SKS Kraftsalg AS og SKS Eiendom AS. SKS
Eiendom AS eier helt eller delvis datterselskapene Salten Nettjenester AS, RødøyLurøy Kraftverk AS samt direkte og indirekte
Nord-Norsk Vindkraft AS. Konsernet har i
dag i overkant av 130 ansatte.

kjøp og salg av kraft, herunder også salg
direkte til sluttbrukere. Konsernet tilbyr også
datatjenester til elverker og andre kunder
i området samt diverse andre bygg- og
vedlikeholdstjenester til elverker i og utenfor
regionen.

VIRKSOMHETENS ART

KONSERNETS
HOVEDKONTOR

Konsernet driver produksjon av elektrisk energi fra 9 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

ORGANISASJONSFORM
Salten Kraftsamband AS er et aksjeselskap
eid av kommuner og energiselskap i Nordland fylke samt Energi E2 A/S. Selskapet
er morselskap i konsernet Salten Kraftsamband AS som eier datterselskapene
SKS Produksjon AS (79,1%) SKS Nett AS,

Besøksadresse: Eliasbakken 7, Fauske.
Postadresse: 8205 Fauske.
Telefon: 75 40 22 00
Telefaks: 75 40 22 03
Organisasjonsnummer:
NO 985 592 128 MVA
E-post: firmapost@sks.no

Salten Kraftsamband AS’ aksjonærer pr. 31.12.2007:
Bodø kommune

38 283

aksjer à kr. 1.000,-

kr.

38 283 000

38,065%

Fauske kommune

13 267

aksjer à kr. 1.000,-

kr.

13 267 000

13,192%

Nordkraft AS

15 086

aksjer à kr. 1.000,-

kr.

15 086 000

15,000%

Energi E2 A/S

23 801

aksjer à kr. 1.000,-

kr.

23 801 000

23,666%

Sjøfossen Energi AS

10 135

aksjer à kr. 1.000,-

kr.

10 135 000

10,077%

aksjer à kr. 1.000,-

kr.

100 572 000

100,00 %

		

100 572

Finansielle hovedtall
Nøkkeltall konsern
ØKONOMI
(mill. kr.)
Driftsresultat
Skattekostnad
Resultat etter skatt
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RENTABILITET

SOLIDITET/

2007

2006

(før skatt)

2007

2006

LIKVIDITET

188

220,7

Totalkapital- rentabilitet

7,0 %

8,0 %

Rentedekningsgrad

101,5

140,9

Resultat-/ Overskuddsgrad

14,9 %

13,4 %

108

98,3

8,3%

9,0 %

Egenkapital- rentabilitet

2007

2006

28,2

20,6

Egenkapitalandel

78,9 %

83,5 %

Likviditetsgrad 2

0,7

1,5
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Konsernstruktur

Salten
Kraftsamband AS

SKS
Produksjon AS

SKS
Nett AS

SKS
Eiendom AS

SKS
Kraftsalg AS

Nord-Norsk
Vindkraft AS

Salten
Nettjenester AS

Rødøy-Lurøy
Kraftverk AS

Oversikten over konsernets organisering viser datterselskapene under konsernmor. SKS Produksjon AS er eid med 79,1 %, de øvrige 100 %
eid. SKS Eiendom AS eier Salten Nettjenester AS (SNT)100 %, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 58,04 % og Nord-Norsk Vindkraft AS direkte og
indirekte 60,1%.

Styret 2007
Formann:		
Perry Strømdal

Styret
Styret i 2007 har bestått av 10 medlemmer,
9 menn og 1 kvinne, herav 3 fra de ansatte.
Styret ble redusert til 9 medlemmer i desember 2007.

Nestformann:		
Odd-Tore Fygle
Styremedlemmer:
Per Holmgård
Olaf Larsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Gunnar Myrstad
Sissel Jacobsen*
Cato Lund
Per Arne Mathisen
Roald Amundsen
*) Fratrådte styret desember 2007
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Engasjerte eiere
Alle virksomheter er avhengig av engasjerte
og aktive eiere, så også i kraftbransjen. I SKS er
det ikke annerledes. Siden 1975 har konsernet
hatt eiere med ulike ståsted; kommuner,
kommunalt og privat eide energiselskap og
industriselskap. I dag har vi 2 kommuner, 2 i
hovedsak kommunalt eide energiselskap samt
1 dansk, statlig eid kraftselskap som eiere.

samarbeid mellom nord-norske aktører, med
meget god kompetanse, gode kunnskaper om
lokale forhold og med god økonomi. Dessverre
er manglende saksbehandlingskapasitet hos
NVE og manglende statlige incentiver en
kraftig bremsekloss for å få realisert noen
av de mange prosjektene som er utredet og
som er klar for realisering.

Opp gjennom tidene har fokuset for eierne
vært forskjellig, det har gått fra å sikre
regionens krafttilgang gjennom å bygge ut
og drifte kraftanlegg til å være en aktør i
det nordiske kraftmarkedet. Virksomheter
innen beslektede bransjer har også fått sin
del av oppmerksomheten. Kultur, idrett og
organisasjonsliv i regionen har også grunn
til å være fornøyd med støtten konsernet har gitt. Samfunnsansvar er et annet
begrep som passer inn her og eierne har i
stort monn tatt et slikt ansvar gjennom SKS!

Norge tapte hjemfallssaken ESA hadde
anlagt. Bransjen venter nå i spenning på å
få se hvilke ordninger staten kommer opp
med til erstatning for det tidligere hjemfallsinstituttet. For Nordlands del kan utfallet av
det bli spennende, fortsatt er det betydelige
kraftressurser i fylket som er eid av private
eiere. Skulle nye forordninger gjøre det
nødvendig med andre eierkonstellasjoner for
disse ressursene er SKS mer enn villig til å delta
i konstruktive prosesser for å få dette til.

Bedrifter er også avhengig av å ha fornøyde
eiere. Hvordan oppnås det? Først og fremst
gjennom å skape grunnlag for vekst og å
skape økonomiske resultater. Det er alle i
konsernet opptatt av, enten de er på
styrenivå eller de har sin arbeidsplass et eller
annet sted i organisasjonen. Gjennom flere år
har SKS bidratt med betydelig verdiskaping
for sine eiere og samfunnet rundt, gjennom
årlige utbytter, skatter, avgifter og et sterkt
engasjement gjennom næringsutvikling.
I media har ofte uenighet mellom eierne i SKS
blitt trukket frem. Uenighetene har også i
noen grad hemmet konsernet. Gledelig er det
derfor at 2007 var det året hvor eierne fant
sammen, arbeidet seg gjennom betydelige
problemstillinger og falt ned på løsninger til
gagn for både konsernet og dem selv! Nye
vedtekter og ambisiøse målsettinger for
konsernet gir nye muligheter – de skal vi ta
godt vare på!
Nord-Norge har fortsatt et stort u-utbygd
potensiale innen nye, fornybare kraftkilder.
Både gjennom Nord-Norsk Vindkraft og gjennom Nord-Norsk Småkraft ønsker vi å legge til
rette for dette. Begge selskap gjenspeiler godt
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2007 ble et godt år for konsernet, både m.h.t.
produksjon og økonomi. Vi styrket oss innenfor vårt hovedvirksomhetsområde produksjon,
driftet regionalnettet godt, betjente våre
kraftkunder på en utmerket måte samtidig
som vi fikk mange nye, utførte krevende
entreprenøroppdrag i landsdelen, skapte nye
teknologiske muligheter for lokalsamfunnene
i Salten gjennom Salten Bredbånd, la grunnen
for storstilt satsing innenfor nye fornybare
energikilder og betjente kommuner og innbyggere i konsesjonsområdet til Rødøy-Lurøy
Kraftverk på en god måte.
Vi tok i 2007 steget inn i en annen energibransje, olje- og petroleumsbransjen. Gjennom
eierskapet i North Energy, Nord-Norges eget
oljeselskap, ser vi strategiske muligheter for
verdiskaping med grunnlag i de naturressursene som ligger i havet utenfor oss. Troen
på et sterkt nord-norsk eierskap, koblet mot
topp kompetanse og solid kapital er sterk hos
oss. Resultatene vil vi få se etter at den 20.
konsesjonsrunden er tilbakelagt og leteboringene tar til. Spennende tider, for selskapet,
dets eiere og for landsdelen!
Fokuset på rekruttering av nye medarbeidere er ytterligere forsterket i året som

gikk. Vi var en betydelig medspiller under
Inovus-arrangementet i Bodø i fjor, vi deltar i
dannelsen av Newton-rom i skoleverket,
vi er en av hovedsponsorene for First
Scandinavia og vi har fortsatt en stor tro på
at Universitetet i Bodø vil være en realitet i
2008! Universitetet vil være en viktig faktor i
arbeidet med å få ungdom i landsdelen til å ta
sin utdannelse her og også bli her etter endt
utdannelse. Vi deltar også i det brede samarbeidet med traineer i Salten. Ungdommen vil
gjennom ordninger som dette lettere få innblikk i hvilke spennende muligheter som finnes
her og forhåpentligvis slå seg til i regionen.
Vi har gjort et grundig arbeid med verdigrunnlaget vårt, og dette skal være
ryggraden i SKS identitet, og ha en betydning
for alle medarbeiderne i deres daglig virke. SKS
sine kjerneverdier er troverdig, engasjert og
nyskapende. Disse skal være med å gjøre SKS
lønnsom for eierne, et godt sted å arbeide
for medarbeiderne og attraktiv både for
kunder og potensielle arbeidstakere. Kjerneverdiene sammen med vårt merkevareløfte
«Vi skaper muligheter» og vår visjon
danner verdigrunnlaget vårt og beskriver vår
identitet og hvordan vi skal opptre overfor
hverandre og omverdenen.
Vår visjon er:

VI SKAPER LYS,
VARME OG HYGGE

dét skal vi alle bidra til også i fortsettelsen!
De ansatte, styret og eierne takkes for et
godt samarbeide i året som gikk.

Leif Finsveen, konsernsjef
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Vi skaper
SKS verdigrunnlag.

SKS sine kjerneverdier er troverdig, engasjert og nyskapende. Verdiene
skal være med på å gjøre SKS lønnsom for eierne, et godt sted å være for
medarbeiderene og attraktiv både for kunder og potensielle arbeidstakere.

I SKS legger vi vekt på å opptre profesjonelt,
ærlig, lojalt og pålitelig overfor hverandre,
våre kunder og omverden for øvrig. Vi setter
sikkerhet høyt og legger vekt på å ta vare
på miljøet.

I SKS har vi vilje og evne til å tenke nytt, være
innovativ og kreativ. Vi evner å gå i front og
velger å ha en pro aktiv tilnærming til fremtiden,
gjerne i samarbeid med andre

I SKS har vi glød og entusiasme. Vi opptrer
imøtekommende og inkluderende overfor
hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere.
8
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muligheter!

9

STYRETS BERETNING 2007

Styrets beretning 2007
GENERELT
Konsernet SKS er Nord-Norges største
kraftprodusent etter Statkraft SF. Konsernets samlede middelproduksjon er ca. 1826
GWh pr. år.
Året 2007 har i hovedsak vært preget av
ordinær drift. 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.
Resultatet til SKS Nett AS, SKS Eiendom AS og
SNT AS ble godt. Resultatet for SKS Kraftsalg
AS ble noe lavere enn forventet. Rødøy-Lurøy
Kraftverk AS, som er vertikalintegrert, fikk
også et godt år, med 4% høyere produksjon
enn gjennomsnittlig normalår.
Eierne av SKS har gjennom samtaler høsten
2007 besluttet å videreutvikle sin eierskapsutøvelse gjennom modernisering av selskapets visjoner, vedtekter og aksjonæravtale.
Det er etablert nye vedtekter i tråd med
dagens aksjelovgivning og hvor det bl.a.
er etablert likhet mellom eierandeler og
stemmeandeler.
Det er etablert ny aksjonæravtale hvor prinsipper for eierutøvelse reguleres.
Det er foretatt omfordeling av eierskap med
ny eierfordeling mellom aksjonærene.
Tvist om eierskap til aksjene, tidligere eid
av Skjerstad Kraftlag AL, er avsluttet med
forlik.
SKS skal på forretningsmessig basis og med
grunnlag i landsdelens ressurser, dels i egen
regi og dels gjennom deltakelse i andre
selskaper, drive med energirelatert virksomhet. 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.
Driftsmessig har det ikke vært hendelser
av uvanlig betydning. Kraftproduksjonen
tilhørende SKS Produksjon AS ble som i et
normalår med produksjon tilsvarende middelproduksjon, og langsiktige salgskontrakter
medførte at selskapet i begrenset grad dro
nytte av høye kraftpriser i kvartal 4.
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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
er i hovedsak kostbaserte.

ÅRSRESULTAT FOR 2007
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 varierer
lite til tross for at prisene i spotmarkedet har
variert til dels kraftig i perioden. Årsaken er at
deler av produksjonen prissikres, samt at
grunnrenteskatten virker resultatutjevnende.
Skattebelastningen er ikke ubetydelig skjerpet
med virkning fra 2007. Skattesatsen har økt,
samt at «innslagspunktet» for skatten nås
tidligere.
Det er i løpet av 2007 gjennomført betydelige
vedlikeholdsprosjekter i SKS Produksjon AS.
Vedlikeholdsaktiviteten synliggjøres i konsernets resultatregnskap i form av noe høyere
driftskostnader enn foregående år.
Konsernets resultat er belastet med tilnærmet
30 mill. kr. i avskrivinger på merverdier.
Konsernregnskapet viser en omsetning på
723,4 mill. kr., driftskostnader på 535,3 mill.
kr. og driftsresultat på 188,0 mill. kr. Ordinært
resultat før skatt er på 209,5 mill. kr. Skattekostnaden er på 101,5 mill. kr. og resultat
etter skatt er på 108 mill. kr.
Morselskapet har et resultat etter skatt på
96,3 mill. kr., noe som er en nedgang fra nivået
i 2006 da tilsvarende tall var 102,7 mill. kr.

BALANSE OG KAPITALSTRUKTUR
Konsernets egenkapital ved årets utgang
utgjorde 2 408,5 mill. kr. Av dette er
aksjekapitalen på 100,6 mill. kr. og konsernets
fond er på 1 831,8 mill. kr. Minoritetene er
på 476,1 mill. kr.
Konsernets likviditet utgjorde ved årsskiftet
303,5 mill. kr., herav bundet til skattetrekk
og sikkerhet mot Nord Pool Clearing ASA 48
mill. kr. Konsernets kortsiktige og langsiktige
rentebærende gjeld var på 94,1 mil. kr.
Morselskapets eiendeler består av sum
anleggsmidler på 2 066,9 mill. kr. og omløpsmidler på 362,7 mill. kr. Egenkapitalen er
på 2 051,8 mill. kr., langsiktig gjeld utgjør 91,8
mill. kr. og kortsiktig gjeld 286,1 mill. kr.

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 aldri gå på bekostning av et forsvarlig og
målsatt HMS-nivå. Selskapene legger stor vekt
på å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø med
inspirerende arbeidsoppgaver for alle ansatte,
hvor trivsel på arbeidsplassen er en viktig og
motiverende faktor. En ny klimaundersøkelse
gjennomført i forbindelse med en pågående
organisasjons- og lederutviklingsprosess i
regi av Nord-Norsk Lederutvikling, bekrefter
at ”klimaet” i konsernet stort sett er godt.
Styret vurderer derfor konsernets arbeidsmiljø
til å være tilfredsstillende.

HELSE
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 har konsernet en
koordinerende verne- og helsetjeneste (HMStjenesten) i stab som er bygd opp og utøver
sitt virke i samsvar med arbeidsmiljølovens
intensjoner. HMS-tjenestens hovedoppgave
er forebyggende HMS-arbeid. Konsernet
hadde i 2007 et totalt sykefravær på 2,84
%, som er en nedgang på 43% i forhold til året
før. Dette er det laveste sykefraværet som er
registrert i SKS. Korttidsfraværet (< 3 dager)
var på 0,83 %, noe som kan gi indikasjon på
et godt arbeidsmiljø.

ÅRSMELDING SKS 2007

MILJØ

FINANSIELL RISIKO

LIKESTILLING

I SKS betraktes forurensninger og avfall som
ressurser på avveie. 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 forurensing 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.

Markedsrisiko
Selskapet har finansielle anleggsmidler av
stor verdi. Disse investeringene er vurdert
som sikre og utgjør derfor liten risiko.

Styret har 9 medlemmer, hvorav alle er menn.
Morselskapet hadde pr. 31.12.2007 24 fast
ansatte – hvorav 12 kvinner og 12 menn.
Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige
stillinger/ansvarsområder. Målsettingen
er at det skal gis lik lønn for likt arbeid.
Selskapets personalpolitikk anses å være
kjønnsnøytral på alle områder. Etter vår
oppfatning er likestillings-spørsmål blant de
ansatte tilfredsstillende ivaretatt. Det er ikke
mottatt tilbakemeldinger, verken fra kvinner
eller menn, på at noen opplever selskapets
personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.

SIKKERHET
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. I 2007 ble det registrert 6
yrkesskader i konsernet. Det er i konsernet
gjennomført et omfattende arbeide med
systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser
innen alle områder som omfattes av HMSlovgivningen, energi- og vassdragslovene
inkludert. Arbeidet fortsetter i 2008.

Kredittrisiko
Selskapets kunder er i all hovedsak konserninterne. Kreditrisikoen vurderes som lav.
Likviditetsrisiko
Selskapet vurderer likviditeten som
akseptabel. Eierne er enige om å foreta et
ekstraordinært kapitaluttak på til sammen
500 mill.kr. i løpet av år 2008. Konsernet vil ta
opp et langsiktig lån for å finansiere kapitaluttaket. Forfallstidspunktet for kundefordringer
opprettholdes og andre langsiktige fordringer
er ikke vurdert reforhandlet.

FORSKNING OG UTVIKLING
Selskapet driver ikke med eget forsknings- og
utviklingsarbeid, men gir generell FoU-støtte
via medlemskapet i EBL. Konsernets datterselskap bidrar med tilsvarende støtte til
EBL. I tillegg støtter konsernet Universitetet i
Bodø med 0,2 mill. kr. gjennom bidrag fra SKS
Produksjon AS.

REDEGJØRELSE FOR EVENTUELL
USIKKERHET VED ÅRSREGNSKAPET
OG EKSTRAORDINÆRE FORHOLD
Etter styrets mening gir årsregnskapet
uttrykk for konsernets stilling og resultat.
Under gitte regnskapsprinsipper medfører
periodiseringer og porteføljeendringer at
regnskapsresultatet for noen datterselskaper
vil kunne variere betydelig fra år til år og
påvirke morselskapets resultat.

FORHOLD AV VESENTLIG BETYDNING
FOR STILLING OG RESULTAT ETTER
REGNSKAPSÅRETS AVSLUTNING
Det er ingen forhold som er oppstått etter
regnskapsårets slutt som endrer selskapets
eller konsernets stilling og soliditet.

FORTSATT DRIFT
Årets regnskap er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift for alle selskaper
i konsernet.

SKS har fokus på sikkerhet.
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FREMTIDIG UTVIKLING
Konsernet skal ha fokus på langsiktighet og
verdiskapning for eiere og kunder. SKS og datterselskapene skal delta i utviklingsprosjekter
med relevans i selskapets 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 pro aktiv tilnærming til
fremtiden, gjerne i samarbeid med andre.
Fremtidig inntjening og finansiell styrke
vurderes som god, både på kort og lang sikt.
Konsernet vil ta opp et langsiktig lån for å
finansiere kapitaluttaket til eierne. 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. Uavklarte
spørsmål, som Hjemfallsinstituttet og støtteordninger for ny fornybar kraftproduksjon er
eksempler på rammevilkår som påvirker konsernets fremtidige utvikling. 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 omverden 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.
Vårt engasjement innenfor skole, utdanning
og forskning viser at vi tar samfunnsansvar.
Særlig ser vi dannelsen av et nytt universitet
i Bodø som viktig for regionen og landsdelen.
Konsernet vil videreføre sitt engasjement
innen hele denne sektoren.
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. 76 000 000,Overført til fri
egenkapital
kr. 20 253 148,-

Fauske, den 16. april 2008

Odd-Tore Fygle
Styrets nestformann

Per Holmgård

Cato Lund

Perry Strømdal
Styrets formann

Olaf Larsen

Per Arne Mathisen

Leif Finsveen
Konsernsjef
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Gunnar Myrstad
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Resultatregnskap
Salten Kraftsamband AS
2007

2006

NOTER

Konsernet
Beløp i 1000 kr.

2007

				
DRIFTSINNTEKTER:		
0
0
1, 2, 3
Energi/overføringsinntekter
691 046
28 260
27 611
4
Andre inntekter
32 343
0
21		
Inntekter v/salg av aktivert utstyr
0
28 260
27 632		
SUM DRIFTSINNTEKTER
723 389
			
				
DRIFTSKOSTNADER:
0
0		
Beholdningsendring egentilvirk.anleggsmidler
- 7 211
0
0
5
Kraftkjøp, nettleie
257 321
-6
-3		
Øvrige varekostnader
12 647
17 572
17 890
6
Lønns- og personalkostnader
85 921
1 989
1 808
7
Ordinære avskrivninger
77 471
11 918
8 430		
Andre produksjons- og adm. kostnader
109 164
0
0		
Tap på fordringer
23
31 473
28 125		
SUM DRIFTSKOSTNADER
535 336
-3 213
-493		
DRIFTSRESULTAT
188 053
					
				
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER:		
896
640		
Rente- og andre finansinntekter
19 681
0
0		
Andre finansinntekter
1 262
104 449
104 863		
Inntekt på investering i datterselskaper
0
0
0		
Inntekt på investering i tilknyttede selskaper
8 130
0
0		
Aksjeutbytte
104
4662
3 052		
Rentekostnader
7 080
4
0		
Andre finanskostnader
633
100 679
102 451
8
SUM FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
21 464
97 466
101 958		
RESULTAT FØR SKATT
209 517
			
1 213
-776
9
Skattekostnad på ordinært resultat
101 539
96 253
102 734		
RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT
107 978
			
0
0		
Ekstraordinære inntekter
0
0
0		
Ekstraordinære kostnader
0
0
0		
Skatt på ekstraordinært resultat
0
96 253
102 734		
ÅRSRESULTAT
107 978
						
				
Minoritetsinteresse
20 654
				
KONSERNETS ÅRSRESULTAT
87 324
					
76 000
20 253
96 253

90 000		
12 734		
102 734		

2006

711 263
19 474
91
730 828		

-1 746
242 594
13 697
84 942
77 452
92 837
324
510 100
220 728

14 784
14 567
0
1 278
20
6 785
5 422
18 442
239 170		
140 869
98 301		
0
0
0
98 301
12 842
85 459

Avsatt til utbytte		
Avsatt/overført til/fra annen egenkapital		
SUM		
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BALANSE

Balanse
Salten Kraftsamband AS
31.12.07

31.12.06

NOTER

Konsernet
Beløp i 1000 kr.

31.12.07

			
ANLEGGSMIDLER		
				
Immaterielle eiendeler:		
725
1 938
9
Utsatt skattefordel
163 619
0
0		
Fallrettigheter
688
725
1 938		
Sum immaterielle eiendeler
164 307
					
				
Varige driftsmidler:		
0
0		
Grunnervervelser
3 129
0
0
7
Bygninger inkl. boliger
41 873
0
0
7
Kraftverk
2 045 133
0
0
7
Linjer og transformatorstasjoner
174 204
167
1 130
7
Anlegg under utførelse
67 247
806
1 137
7
Transportmidler
7 502
272
182
7
Inventar og utstyr
2 704
4 102
4 089
7
Datautstyr, samband
14 295
0
0
7
Fiberkabler
8 044
0
0
10
Lagerbeholdning
5 413
5 347
6 538		
Sum varige driftsmidler
2 369 544
					
				
Finansielle anleggsmidler:		
0
0
11
Aksjer
13 245
2 059 691
2 293 099
12
Aksjer og andeler datterselskaper
0
1 130
1 026		
Egenkapitalinnskudd KLP
2 346
0
0
11
Investering i tilknyttede selskaper
37 004
0
0
13
Langsiktige fordringer
73 407
2 060 821
2 294 125		
Sum finansielle anleggsmidler
126 002
2 066 893
2 302 601		
SUM ANLEGGSMIDLER
2 659 853
					
				
OMLØPSMIDLER		
				
Fordringer:		
1 609
1 840
14
Kundefordringer
47 766
340 277
106 965
15
Fordringer til selskap i samme konsern
0
1 560
516
16
Andre kortsiktige fordringer
28 833
343 446
109 321		
Sum fordringer
76 599
					
0
0
17
Andre finansielle omløpsmidler
21 329
					
19 286
12 967
18
Bankinnskudd, kontanter
303 507
					
362 732
122 288		
SUM OMLØPSMIDLER
401 435
					
2 429 625
2 424 889		
SUM EIENDELER
3 061 288
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31.12.06

172 200
688
172 888

3 129
38 560
2 057 499
176 512
56 269
8 814
2 748
13 888
0
4 506
2 361 925

6 681
0
2 038
23 875
18 819
51 413
2 586 226

43 874
0
20 656
64 530
20 794
482 402
567 726
3 153 952

ÅRSMELDING SKS 2007

Salten Kraftsamband AS
31.12.07

31.12.06

NOTER

				
				
100 572
100 572
19
1 928 793
1 928 793

Konsernet
Beløp i 1000 kr.

31.12.07

EGENKAPITAL		
Innskutt egenkapital:		
Aksjekapital (100 572 aksjer à kr. 1000,-)
100 572
Overkurs		

2 029 365
2 029 365
19
Sum innskutt egenkapital
100 572
					
				
Opptjent egenkapital:		
22 399
202 873		
Annen egenkapital		
				
Konsernets fond
1 831 845
22 399
202 873		
Sum opptjent egenkapital
1 831 845
					
				
Minoritetsandeler
476 095
					
2 051 764
2 232 238
20
Sum egenkapital
2 408 512
					
				
GJELD
				
Avsetning for forpliktelser:		
1 785
2 375
21
Pensjonsforpliktelser
749
						
					
				
Langsiktig gjeld:		
0
0
22
Obligasjonslån
0
50 000
50 000
22
Lån kredittinstitusjoner
94 134
40 000
41 667
15
Øvrig langsiktig gjeld		
91 785
94 042		
Sum langsiktig gjeld
94 883
					
				
Kortsiktig gjeld:		
0
0
22
Gjeld til kredittinstitusjoner
0
2 601
1 710		
Leverandørgjeld
32 104
190
200
15
Lev.gjeld til selskap i samme konsern		
1 050
1 390		
Skyldig offentlige avgifter
26 194
0
0
9
Betalbar skatt
92 021
76 000
90 000		
Avsatt utbytte
136 108
206 235
5 309
23
Annen kortsiktig gjeld
271 466
286 076
98 609		
Sum kortsiktig gjeld
557 893
377 861

192 651		

2 429 625

2 424 889		

Sum gjeld
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

31.12.06

100 572

100 572

2 047 358
2 047 358
486 826
2 634 756

7 654

29 066
102 034
138 754

0
24 893
26 689
142 827
118 821
67 212
380 442

652 776

519 196

3 061 288

3 153 952
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Fauske, den 16. april 2008

Perry Strømdal
Styrets formann
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Odd-Tore Fygle
Styrets nestformann

Odd Emil Ingebrigtsen

Olaf Larsen

Gunnar Myrstad

Cato Lund

Per Arne Mathisen

Roald Amundsen

Leif Finsveen
Konsernsjef

Per Holmgård
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Kontantstrømoppstilling
Salten Kraftsamband AS
Beløp i 1000 kr.

2007

2006

Konsernet
2007

LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHETEN				
Tilført fra årets virksomhet 1)
98 865
103 047
127 392
Endring i lager, debitorer og kreditorer
-232 200
-19 026
2 412
Endring i andre kortsiktige poster
542
4 377
195 697
Netto likviditetsendring fra virksomheten
-132 793
88 398
325 501
				
LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER				
Investert i andre finansielle omløpsmidler
0
0
0
Investert i varige driftsmidler
-798
-2 565
-84 183
Langsiktig fordringer
0
0
-54 588
Salg av varige driftsmidler (salgspris)
0
355
36
Endring i andre investeringer
233 304
-116
-308
Kjøp av aksjer
0
-1 740
-12 188
Netto likviditetsendring fra investeringer
232 506
-4 066
-151 231
				
LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING				
Endring av egenkapital
-1 727
-46 903
-1 727
Nedbetaling av gammel gjeld
-1 667
-11 667
-36 966
Innbetaling lån
0
0
3 349
Opptak av nye lån
0
50 000
0
Utbetalt utbytte
-90 00
-79 803
-118 821
Ekstraordinært utbytte
0
0
-199 000
Netto likviditetsendring fra finansieringen
-93 394
-88 373
-353 165
				
Netto endring likvider gjennom året
6 319
-4 041
-178 895
Likviditetsbeholdning pr. 01.01.
12 967
17 008
482 402
Likviditetsbeholdning pr. 31.12.
19 286
12 967
303 507
				
1) Dette tallet framkommer slik:				
Resultat før skattekostnad
97 466
101 958
209 517
Bidrag til Høgskolen i Bodø
0
0
-227
Gevinst ved salg av anleggsmidler
0
-21
-36
Regulering markedsbaserte aksjer
0
0
-535
Inntekt på investering TKS
0
0
-8 130
Gevinst ved salg av aksjer
0
0
0
Ordinære avskrivninger
1 989
1 808
77 471
Endring pensjonsforpliktelser
-590
-525
-6 905
Betalte skatter
0
-173
-143 763
Tilført fra årets virksomhet
98 865
103 047
127 392

2006

210 849
-8 473
28 788
231 164

-20 000
-52 840
0
360
677
0
-71 803

4 423
-11 949
0
50 000
-115 433
0
-72 959
86 402
396 000
482 402

239 170
-1 500
-91
-794
-1 278
-12 938
77 452
-1 480
-87 692
210 849
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Regnskapsprinsipper
Morselskapets regnskap
Salten Kraftsamband AS er morselskapet
i konsernet og årsregnskapet består av
selskapsregnskapet og konsernregnskapet.
Selskapsregnskapet viser morselskapets
økonomiske stilling og resultat for dette
selskapet isolert.

Konsernregnskapet
Konsernregnskapet omfatter Salten Kraftsamband AS som eier 79,1 % av aksjene i SKS
Produksjon AS, 100 % av aksjene i SKS Nett
AS, SKS Kraftsalg AS og SKS Eiendom AS. SKS
Eiendom AS eier 100 % av aksjene i Salten
Nettjenester AS, 58,04 % av aksjene i Rødøy–
Lurøy Kraftverk AS og direkte og indirekte
60,1 % av aksjene i Nord – Norsk Vindkraft
AS, jfr. oversikt i note 12. Konsernregnskapet
viser konsernets økonomiske stilling og
resultat når konsernselskapene betraktes
som en enhet. Alle interne transaksjoner,
samt gjeld og tilgodehavende mellom mor- og
datterselskaper, er eliminert.
Minoritetsinteressene angir den andel
minoritetseierne har av datterselskapenes
egenkapital.

Derimot ansees SKS å være deleier i
verdier og forpliktelser som har oppstått etter
01.01.1991.

Avgrensningen mellom kort- og langsiktig
gjeld trekkes ved ett år til forfall.

Aksjer og andeler
Eierne har vært i forhandlinger med formål
å omdanne NSK til aksjeselskap, eventuelt
tilpasse vedtektene til kooperative prinsipper.
I etterkant er SKS stevnet for retten av de
kommunale eierne med formål å øke egen
innflytelse. Saken ble behandlet i Hålogaland
lagmannsrett i februar 2006, hvor kommunene ikke fikk medhold.
Høyesteretts kjæremålsutvalg har senere
behandlet saken og besluttet ikke videre
behandling. Det er opptatt nye forhandlinger
mellom partene med tanke på å komme frem
til en minnelig ordning.

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.

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
etter egenkapitalmetoden. Markedsbaserte
verdipapirfond er vurdert til markedsverdi på
balansedagen.

Driftsinntekter og
kostnader
Alle inntekter og kostnader er periodisert til
det året inntekten eller kostnaden er opptjent
eller forbrukt. Vedlikehold er kostnadsført når
det påløper. Det er ikke foretatt avsetninger/
kostnadsføring i 2007 for framtidige vedlikeholdskostnader. Aktivering foretas når
påkostninger vesentlig forlenger anleggets
levetid og/eller ytelse som påvirker inntjeningen.

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper er
vurdert etter egenkapitalmetoden.

Særbestemmelser Nord-Salten
Kraftlag A/L
På grunn av SKS Eiendom AS sitt spesielle
eierforhold til 61,25 % av andelene i Nord –
Salten Kraftlag A/L (NSK) fra 01.01.1991, er
ikke dette selskapet økonomisk betraktet som
datterselskap og er heller ikke konsolidert.
Kraftlaget har områdekonsesjon for Steigen,
Hamarøy, Tysfjord og deler av Sørfold kommune. 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.
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Vi forvalter store områder og finner gode løsniger for miljø, samfunn og lønnsomhet.

Valuta

Eget arbeid på investeringer

Transkasjoner i utenlandsk valuta omregnes
til kursen på transaksjonstidspunktet. Verdivurdering av urealiserte verdier i utenlandsk
valuta omregnes til norske kroner ved å
benytte balansedagens kurs.

Eget arbeid på investeringer aktiveres med
timelønn tillagt andel driftstillegg.

Fordringer
Kundefordringer vurderes til pålydende og
reduseres for eventuelle tapsavsetninger.

Lagerbeholdning
Lagerbeholdning er vurdert til kostpris.

Anlegg og avskrivninger
Investeringer i anlegg aktiveres til kostpris og
avskrives lineært fra idriftsettelse.
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.

ikke ta inn utsatt skattefordel i regnskapet
vedr. grunnrente. Negativ grunnrenteinntekt
framføres skattemessig med rentesats fastsatt av departementet.

Skatter
Skattekostnaden består av ordinær selskapsskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og
endring av utsatt skatt/utsatt skattefordel.
Ordinær selskapsskatt utgjør 28% av skattemessige 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.

Naturressursskatt motregnes i utlignet
fellesskatt til staten. For det tilfellet at
naturressursskatten overstiger fellesskatten fremføres ubenyttet naturressursskatt
med rente og behandles regnskapsmessig
som negativ midlertidig forskjell.
Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de
midlertidige forskjellene som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier,
og på grunnlag av eventuelt ligningsmessig
underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret. Utsatt skatt er i konsernregnskapet presentert netto.

Det er ulik oppfatning i fagmiljøene av
hvordan utsatt skattefordel vedr. grunnrente
skal beregnes. Selskapet har derfor valgt å
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Noter til regnskapet
NOTE 1. Energiomsetning
Kontraktsforpliktelsene til datterselskapet SKS Produksjon AS består av kontrakter med fysisk levering av kraft, kvotekraft, konsesjonskraft
og industrikraft. Selskapet selger størstedelen av ledig fysisk kraft til Nord Pool Spot AS og salg av regulerkraft til Statnett SF. Selskapet
formidler salg av el-spot for SKS Kraftsalg AS og nettap til SKS Nett AS. SKS Produksjon AS handler finansielle kraftkontrakter for å sikre
egenprodusert kraft og 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 handel skjer i hovedsak på kraftbørsen Nord Pool ASA. Kraftkontrakter
inngått med oppgjørsvaluta Euro blir i stor grad valutasikret.
Når det gjelder datterselskapet SKS Kraftsalg AS benytter dette selskapet 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 futures og forwards kontrakter bilateralt og over børs. Handel med bilaterale avtaler innebærer at selskapet
har kredittrisiko.
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 mot motpart/børs 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 handel- og forvaltningsporteføljen blir resultatført løpende basert på måling av markedsverdi. Selskapet har
posisjoner med leveringsperiode som strekker seg utover handelbare produkter på kraftbørsen. Selskapets kontrakter er notert både i Euro
og NOK. Kontrakter notert i Euro blir i stor grad valutasikret.

NOTE 2. 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.

NOTE 3. Finansielle instrumenter - valuta
Selskapet benytter finansielle valutainstrumenter for å sikre underliggende kraftkontrakter notert i utenlands valuta. Finansielle kraftkontrakter
clearet på Nord Pool Clearing er notert i Euro.
Det benyttes finansielle valutainstrumenter til å sikre seg mot risiko i valutasvingninger. Selskapet har valutaterminkontrakter som tilsvarer
handelbare produkter på kraftbørsen Nord Pool.
Den regnskapmessige behandlingen av verdien av urealisert gevinst og tap på valutatransaksjoner styres av formålet med handelen.
Det er ikke oppstått vesentlige endringer i valutakursene etter balansedagen som påvirker selskapet i vesentlig grad.
Resultatførte valutagevinster og tap
I år 2007 er det resultatført et netto valutatap på kr. 631.974,-.
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NOTE 4. 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.

NOTE 5. Kraftkjøp/nettleie
For datterselskapet SKS Kraftsalg AS gjelder dette kjøp av finansielle kraftkontrakter fra kraftbørsen Nord Pool ASA og bilateralt med andre
aktører i kraftmarkedet, samt kjøp av fysisk bilaterale kraftkontrakter. Oppgjør av fysisk kraftlevering mot Nord Pool Spot AS skjer via SKS
Produksjon AS. SKS Produksjon AS handler finansielle kraftkontrakter for å sikre egenprodusert kraft. Selskapets kraftkjøp skjer i hovedsak
fra kraftbørsen Nord Pool ASA og regulerkraft fra Statnett SF. Selskapet formidler fysisk el-kraft for SKS Kraftsalg AS til Nord Pool Spot AS.
For SKS Nett AS inngår overliggende nettkostnader.

NOTE 6. Lønns- og andre personalkostnader
Salten Kraftsamband AS
2007
12 511
1 895
737
2 429
17 572
24

2006
12 301		
1 732		
1 580		
2 277		
17 890		
25		

Konsernet
Beløp i 1000 kr.
Lønn
Pensjonskostnader
Arbeidsgiveravgift
Andre ytelser
Sum lønns- og personalkostnader
Antall fast ansatte

2007
68 392
4 428
4 986
8 115
85 921
133

2006
63 778
6 579
7 698
6 887
84 942
136

Godtgjørelser til ledende personell, styrende organer og revisor
Salten Kraftsamband AS
2007

2006

1 599 586
1 291 351		
190 300
154 650		
533 100
710 500		
				
130 591
102 285		
98 235
47 284		
				
				

Konsernet
Beløp i 1000 kr.

2007

2006

Lønn og godtgjørelser konsernsjef
Pensjonsinnbetaling konsernsjef*
Godtgjørelse til styret og generalforsamling			
Utbetalt til revisor:
Revisjonshonorar konsernrevisor
534 259
517 116
Honorar andre tjenester, konsernrevisor
138 986
91 040
Revisjonshonorar annen revisor
148 000
152 021
Honorar andre tjenester, annen revisjon
25 000
57 632

*) Se note 21
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NOTE 7. Anlegg
MORSELSKAPET
Anskaff.			
kost. pr.
Tilgang Avgang
01-01-07
2007
2007
Inventar og utstyr
Transportutstyr
Data/sambandsutstyr
Anlegg under utførelse
SUM MORSELSKAPET

Anskaff.
kost. pr.
31-12-07

552
155		
3 012
19
150
25 921
1 588		
1 130		
963
30 615
1 762
1 113

Årets
avskr.
2007

Akk.ordinære
avskrivninger
31-12-07

Avsk.
sats
%

Bokført
verdi
2007

707
65
435
33
2 881
349
2 075
20
27 509
1 575
23 407
33
167				
31 264
1 989
25 917		

272
806
4 102
167
5 347

KONSERNET
Anskaff.			
kost. pr.
Tilgang Avgang
01-01-07
2007
2007
Transportutstyr
Inventar og utstyr
Data/sambandsutstyr
Bygninger inkl.boliger
Kraftverk
Merverdi kraftverk
Linjer/transformatorst.
Fiber
Anlegg under utførelse
SUM KONSERNET

26 093
770
250
15 142
844		
66 587
5 300		
75 689
5 093		
1 298 053
43 076		
1 475 311			
531 215
11 587
1 500
0
8 044		
56 269
12 181
1 203
3 544 359
86 895
2 953

Anskaff.
kost. pr.
31-12-07

Årets
avskr.
2007

Akk.ordinære
avskrivninger
31-12-07

Avsk.
sats
%

Bokført
verdi
2007

26 613
2 077
19 111
20
15 986
911
13 282
33
71 887
4 865
57 592
33
80 782
1 780
38 909
3
1 341 129
25 936
623 777
2
1 475 311
29 506
147 530
2
541 302
12 396
367 098
4
8 044				
67 247				
3 628 301 77 471
1 267 299		

7 502
2 704
14 295
41 873
717 352
1 327 781
174 204
8 044
67 247
2 361 002

Av tilgang 2007 utgjør egentilvirkede varige driftsmidler kr. 7.211.000,-.
Driftsmidlene til SKS Nett AS er oppskrevet med 57 mill. kr. fra 01.01.96. Ordinære avskrivninger er foretatt i henhold til gjeldende
retningslinjer.

NOTE 8. Finansposter og ekstraordinære poster
Renteutgifter er redusert for inntektsrenter av egne obligasjoner. Jfr. note 22.
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NOTE 9. Skatt
Det er beregnet utsatt skattefordel av følgende poster:

Salten Kraftsamband AS
2007
2006
Endring
			
					
-804
-1 040
236
-1 785
-2 375
590
0
0
0
0
-3 507
3 507
-2 589
-6 922
4 333		
725
1 938
-1 213		

Beløp i 1 000 kr.

2007

Konsernet
2006

Endring

Midlertidige forskjeller knyttet til:			
Anleggsmidler
-542 899
-556 411
Pensjonsforpliktelser
-749
-7 654
Andre midlertidige forskjeller
-27 793
-47 070
Framførbart underskudd
-12 916
-3 865
Grunnlag for beregning av utsatt skatt
-584 357
-615 000
Utsatt skatt lik 28 %
163 619
172 200

13 512
6 905
19 277
-9 051
30 643
-8 581

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

Salten Kraftsamband AS
2007
2006

Beløp i 1000 kr.

97 466
-104 325
-827
11 193
-3 507
0
0

Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Midlertidige forskjeller
Mottatt konsernbidrag
Anvendt ligningsmessig underskudd
Årets skattegrunnlag
Skatt 28%

101 958		
-104 731		
-734		
0		
0		
-3 507		
0		

Konsernet
2007
2006
209 517
35 390
-39 617
0
-5 744
199 546
55 873

239 170
19 962
14 879
0
-9 457
264 554
74 075

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:

Salten Kraftsamband AS
2007
2006
0
0
0
0
0
1 213
1 213

0		
0		
0		
0		
0		
-776		
-776		

Beløp i 1000 kr.
Naturressursskatt
Grunnrenteskatt
Overskuddsskatt motregnet i naturressursskatt
Overskuddsskatt
For lite/mye avsatt tidligere år
Endring utsatt skatt
Skattekostnad

Konsernet
2007
2006
23 846
36 148
-23 846
55 873
937
8 581
101 539

24 337
67 771
-24 337
74 075
-523
-454
140 869

Grunnrenteinntekt - Konsernet
Skattesatsen for grunnrenteinntekt har økt fra 27% til 30% i 2007. Dette utgjør en økt skattebelastning på 3,6 mill. kr i 2007.
Akkumulert negativ grunnrenteinntekt inkl. renter til fremføring utgjør kr.156 961 738,-.
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NOTE 10. Lagerbeholdning
Lagerbeholdningen består av kurante reservedeler og utstyr for vedlikehold av selskapets anlegg. Beholdningen er vurdert til kostpris.

NOTE 11. Aksjer/andeler
			
Selskap
Pålydende
Antall aksjer

Bokført verdi i		
1 000 kr.
Eierandel

Kunnskapsparken Bodø AS
1 000
500
Kunnskapsfondet Nordland AS
1 000
48
KapNord Fond AS
1 000
1 518
North Energy AS, Alta
10
27 000
Nordenfjeldske Energi AS
1 000
55
Saltenposten AS
1 000
270
Dragefossen Kraftanlegg AS
5 000
25
Diverse mindre selskap			
Nord-Salten Kraftlag A/L
3 000		
Sjøfossen Energi AS - C-aksjer
10
85
Fauske Lysverk AS
6 000
8
Sum			

Samlet aksjekapital i1 000 kr.

503
8,30 %
48
23,80 %
1 697
11,07 %
6 563
13,80 %
55
9,10 %
270
13,50 %
625
1,90 %
125		
3 000		
119
0,08 %
240
0,30 %
13 245		

6 000
168
13 215
1 950
605
2 000
6 500

1 058
15 000

Tilknyttede selskaper
			
Selskap
Pålydende
Antall aksjer
Salten Bredbånd AS
KraftTele AS
A/S Salten Kartdata
KystTele AS
Nord-Norsk Småkraft AS
Trade Analytics AS
Norsk Systemplan og Enøk AS

50
1 000
1 000
1 000
1
1000
10 000

Bokført verdi i		
1 000 kr.
Eierandel

231 000
300
195
7 500
2 000 000
24 000
90

11 550
300
195
7 503
2 020
5 625
1 521

Samlet aksjekapital i 1 000 kr.

46,20 %
33,33 %
39,00 %
33,33 %
33,33 %
22,50 %
21,13 %

25 000
900
500
22 500
6 000
25 000
4 260

Resultater for tilknyttede selskaper
2007
2006		
						
Selskap (Beløp i 1 000 kr.)
Res.andel
Resultat
Egenkap.
Resultat
Egenkap.
Salten Bredbånd AS*
5 084
11 005
37 865
KraftTele AS
457
1 370
903
A/S Salten Kartdata
108
276
2 757
KystTele AS
2 664
7 994
29 673
Nord-Norsk Småkraft AS
-183
-550
5 339
Trade Analytics AS*
Norsk Systemplan og Enøk AS*				
*) ikke endelige tall for 2007
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Stemmeandel

1 752
1 347
582
-56
-576

26 752
9 013
2 757
23 180
3 464

46,20 %
33,33 %
39,00 %
33,33 %
50,00 %

-2 032

2 495

21,13 %
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NOTE 12. Aksjer i datterselskap

Morselskapets aksjer i datter:

Antall 			
aksjer
Pålydende Ansk. kost

Beløp		
i 1 000 kr.
Eierandel

SKS Produksjon AS
101 658 069
1
1 793 721
1 674 506
79,14 %
SKS Nett AS
9 348 955
1
207 061
92 869
100,00 %
SKS Kraftsalg AS
86 573 596
1
98 703
39 802
100,00 %
SKS Eiendom AS
11 401 252
1
252 514
252 514
100,00 %
Sum			 2 351 999
2 059 691		
					
SKS Eiendom AS` aksjer i datter:					
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS
6 965
10 000
69 644
69 644
58,04 %
Salten Nettjenester AS
723
10 000
7 230
7 230
100,00 %
Nord-Norsk Vindkraft AS *)
844
10 000
10 795
10 795
50,05 %
Sum			
87 669
87 669

Samlet aksjekapital i 1 000 kr.
101 658
9 349
86 574
11 401

6 000
7 230
16 850

*) Gjennom datterselskapet Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, som eier 10,05% av aksjene, har SKS Eiendom AS direkte og indirekte 60,1 %.

		
					
Oversikt over resultat- og balansetall for datterselskapene.
					
SKS
SKS
Salten NetSKS
SKS
Rødøy-Lurøy Nord-Norsk
Beløp i 1000 kr.
Produksjon AS Nett AS
tjenester AS
Kraftsalg AS
Eiendom AS Kraftverk AS Vindkraft AS
Driftsinntekter
381 995
90 771
40 328
533 349
4 481
71 797
0
Driftskostnader
183 428
79 457
37 447
537 690
5 396
59 080
819
Driftsresultat
198 567
11 314
2 881
-4 341
-915
12 717
-819
Finans
3 581
4 405
294
3 479
10 310
2 771
232
Res. før skatt
202 148
15 719
3 175
-862
9 395
15 488
-587
Skatt
91 150
4 487
893
-183
841
6 087		
Resultat
110 998
11 232
2 282
-679
8 554
9 401
-587
							
Anleggsmidler
991 274
163 881
2 528
17 698
183 815
89 844
17 297
Omløpsmidler
198 152
70 546
14 706
177 436
25 285
68 825
2 517
Egenkapital
665 385
74 240
8 517
71 824
197 904
132 237
19 126
Langsiktig gjeld
47 171
1 179
437
612
0
0
0
Kortsiktig gjeld
476 870
159 008
8 280
122 698
11 196
26 432
688
Totalbalanse
1 189 426
234 427
17 234
195 134
209 100
158 669
19 814
Antall ansatte
48
7
26
8
0
21
0
Nærmere beskrivelse av virksomhetene er gitt lengre bak i årsberetningen.
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NOTE 13. Langsiktige fordringer
Salten Kraftsamband AS
2007
2006

Konsernet
2007
2006

Beløp i 1000 kr.

		 Kvotekraftavtale Fauske kommune*
				 Lån til Nord-Salten Kraftlag A/L
				 Lån til Kunnskapsfondet Nordland AS
				 Innskudd borettslag
				 Lån til ansatte
				 Andre langsiktige fordinger
0
0			
Forfaller til betaling senere enn 12 måneder fra balansedato

60 300
2 125
9 952
920
110
0
73 407
10 577

0
5 375
9 952
920
209
2 363
18 819

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

NOTE 14. Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er foretatt avsetning til tap på fordringer for 2007 i konsernet med kr. 985 000,-.

NOTE 15. Mellomværende datterselskaper og tilknyttede selskaper
Det foreligger følgende mellomværende mellom morselskapet og datterselskapene/tilknyttede selskaper:

2007
Beløp i 1 000 kr.

Fordringer

2006
Gjeld

Fordringer

Gjeld

Datterselskaper
340 277
40 190
106 965
som består av :				
Utbytte fra datterselskap
326 665
0
104 869
Konsernbidrag
11 193
0
0
Kundefordringer
2 419
0
2 096
Lån fra datterselskap
0
40 000
0
Leverandørgjeld
0
190
0

41 867
0
0
0
41 667
200

NOTE 16. Andre kortsiktige fordringer
Salten Kraftsamband AS
2007
0
0
0
0
1 560
0
1 560
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2006

Konsernet
Beløp i 1000 kr.

0		 Periodisering renteinntekter
0		 Opptjent ikke fakturert inntekt
0		 Til gode mva
0		 Pensjonspremiefond
516		 Diverse poster
0		 Akk. mindreinntekt inkl.renter
516			

2007
0
12 341
2 999
0
10 369
3 124
28 833

2006
66
12 546
0
1 854
3 672
2 518
20 656
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NOTE 17. Andre finansielle omløpsmidler
Beløp i 1000 kr.

Anskaffelsesverdi

Markedsverdi 31.12.07

Markedsbasert aksje/kombinasjonsfond
20 000
Resultatført i perioden		

21 329
535

NOTE 18. Betalingsmidler
I betalingsmidler inngår følgende poster:

Salten Kraftsamband AS
2007
0
12 455
5 876
0
955
19 286

2006

Konsernet
Beløp i 1000 kr.

2007

0		 Kontanter
9 402		 Bankinnskudd/postgiro
2 655		 Avsatt utbytte 2005 Skjerstad Kraftlag
0		 Bankinnskudd(garanti for kraftkjøp)
910		 Bankinnskudd skattetrekk
12 967			

7
249 526
5 876
43 388
4 710
303 507

2006
8
419 540
2 655
55 970
4 229
482 402

NOTE 19. Aksjekapital
Salten Kraftsamband AS’ aksjonærer pr. 31.12.2007 er:
Bodø kommune

38 283

aksjer à kr. 1.000,-

kr.

38 283 000

38,065%

Fauske kommune

13 267

aksjer à kr. 1.000,-

kr.

13 267 000

13,192%

Nordkraft AS

15 086

aksjer à kr. 1.000,-

kr.

15 086 000

15,000%

Energi E2 A/S

23 801

aksjer à kr. 1.000,-

kr.

23 801 000

23,666%

Sjøfossen Energi AS

10 135

aksjer à kr. 1.000,-

kr.

10 135 000

10,077%

aksjer à kr. 1.000,-

kr.

100 572 000

100,00 %

		

100 572

Det er avtalt i eiermøte 7.12.2007 omfordeling av eierposisjoner med virkning fra 7 dager etter avtalt kapitaluttak 1. halvår 2008.
Aksjonærfordelingen vil se slik ut etter omfordeling:

Salten Kraftsamband AS’ aksjonærer er etter endring:
Bodø kommune
Fauske kommune
Nordkraft AS
Energi E2 A/S
Sjøfossen Energi AS
		

40 229
11 398
15 086
23 801
10 058

aksjer à kr 1.000,aksjer à kr 1.000,aksjer à kr 1.000,aksjer à kr 1.000,aksjer à kr 1.000,-

100 572		

40 229 000
11 398 000
15 056 000
23 801 000
10 058 000
100 572 000

40,000 %
11,333 %
15,000 %		
23,666 %
10,001 %
100,00 %

I generalforsamlingen representerer hver aksje en stemme.
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NOTE 20. Egenkapital
Morselskapet
Beløp i 1 000 kr.

Aksjekapital

Overkurs fond

Egenkapital 01.01.07
100 572
1 928 793
Årets resultat				
Avsetting til utbytte			
Ekstraordinært utbytte			
Andre egenkapitalendringer			
Egenkapital 31.12.07
100 572
1 928 793

Annen EK		

SUM

202 873		2 232 238
96 253		 96 253
-76 000		 -76 000
-199 000		 -199 000
-1 727		 -1 727
22 399		2 051 764

Konsernet
Beløp i 1 000 kr.

Aksjekapital

Overkurs fond

Egenkapital 01.01.07
100 572		
Årets resultat				
Avsetting til utbytte			
Ekstraordinært utbytte			
Utbytte til minoritetene			
Andre egenkapitalendringer			
Avsetting til Universitetet i Bodø			
Egenkapital 31.12.07
100 572
0

Annen EK		

SUM

2 534 184		2 634 756
107 978		 107 978
-76 000		 -76 000
-199 000		 -199 000
-60 108		 -60 108
1 113		
1 113
-227		
-227
2 307 940		2 408 512

NOTE 21. 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).
I 2007 er pensjonsmidlene som er overført fra Hydros pensjonskasse tatt inn i regnskapet. Disse midlene gjelder ansatte som var ansatt
i Sundsfjord Kraftlag i 2003. Dette medfører at årets pensjonskostnad er redusert med 3,1 mill. kr.
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Pensjonskostnader
Beløp i 1000 kr.

Salten Kraftsamband AS
2007
2006

Konsernet
2007
2006

Årets opptjening
1 525
1 501
7 376
Rentekostnad
2 448
1 667
8 920
Brutto pensjonskostnader
3 973
3 168
16 296
Forventet avkastning
-1 917
-1 614
-7 362
Resultatført estimatendring/-avvik
284
34
709
Netto pensjonskostnader
2 340
1 588
9 643
Endring pensjonsmidler
0
0
-3 078
Administrasjonskostnader
121
93
473
Årets pensjonskostnad
2 461
1 681
7 038
				
PENSJONSFORPLIKTELSER				
Opptjente pensjonsforpliktelser pr. 31.12.
42 646
34 675
170 494
Pensjonsmidler 31.12.
32 891
29 247
130 291
Ikke resultatført estimatendring/-avvik
7 970
3 053
39 454
Netto pensjonsforpliktelser
1 785
2 375
749
Usikre pensjonsforpliktelser
0
0
0
Antall personer som er omfattet av ordningen
Hvorav aktive

41
25

46
27

6 896
6 011
12 907
-5 538
371
7 740
0
421
8 161

121 405
97 271
-16 700
7 434
220

173
128

169
129

Økonomiske forutsetninger
Økonomiske forutsetninger for år 2007:
Diskonteringsrente
Forventet avkastning
Forventet lønnsregulering
Forventet G-regulering
Frivillig avgang for ansatte under 40 år
Frivillig avgang for ansatte over 40 år
Uttakstilbøyelighet avtalefestet pensjon (AFP)

5,3 %
6,3 %
4,5 %
4,25 %
0,0 %
0,0 %
40,0 %

De aktuarmessige forutsetninger er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.
Uttak av AFP forutsettes å være slik at 20 % av de aktuelle arbeidstakerne tar ut pensjon fra fylte 62 år, 30 % fra fylte 63 år, 40 %
fra fylte 64 år, 50 % fra fylte 65 år og 60 % fra fylte 66 år.
Selskapet har en ordning med en servicepensjon for ansatte i aldersgruppen 62 - 65 år, som tilsvarer 75 % av pensjonsgivende inntekt.
Ordningen gjelder arbeidstakere som i perioden 01.01.06 til 31.12.11 fyller 62 år.
Det foreligger ingen andre avtaler om særskilte sluttgodtgjørelser, bonus eller opsjoner for selskapets ledelse eller styrets leder.
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.
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NOTE 22. Pantegjeld/obligasjonslån
Konsernets gjeld har følgende sammensetning:

Beløp i 1000 kr.

Salten Kraftsamband AS
2007
2006

Obligasjonslån
Egne obligasjoner
Sum Obligasjonslån
Kommunal Landspensjonskasse
DnB Nor AS,. trekkrettighet*
Lån Nordlandsbanken ASA**
Sum Andre lån

0
0
0
0
50 000
0
50 000

Konsernet
2007
2006

0
0
0
0
50 000
0
50 000

0
0
0
734
50 000
43 400
94 134

39 875
-10 809
29 066
4 434
50 000
47 600
102 034

*) Gjelder lån 50 mill. kr. etablert i forbindelse med kjøp av aksjer fra Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. Lånet har en trekkramme på 60 mill.kr.
Inntil videre er lånet avdragsfritt.
**)Det er inngått en rentebytteavtale som gir en rente på ca. 4,75% på dette lånet fram til utgangen av juli 2010.

Avdrag lån
Beløp i mill. kr.

2008

2009

2010

2011

2012

3,5

2,8

2,8

2,8

2,8

Konsernet

Sikkerhetsstillelse
KONSERN
Av konsernets langsiktige gjeld er 44,1 mill. kr. sikret med pant i bygninger, driftstilbehør og kraftverk.
I forbindelse med krafthandel er det stillet pant i det til enhver tid innestående på depotkonto.
I tillegg er det stilt bankgaranti på 250 mill. kr. til fordel for Nord Pool Clearing ASA.
Det er i tillegg utstedt en simpel kausjon på 19,2 mill. kr. til Salten Bredbånd AS.

NOTE 23. Annen kortsiktig gjeld
Salten Kraftsamband AS
2007
2006

Beløp i 1000 kr.

0
1 349
0
5 876
0
0
199 000
10
206 235

Påløpne, ikke forfalte renter
Avsetning feriepenger
Urealisert gevinst/tap kraftkontrakter
Avsatt utbytte tidl. Skjerstad Kraftlag A/L
Avsetning oppgjør kvotekraft
Akk. merinntekt inkl. renter
Ekstraordinært utbytte
Diverse poster
SUM

1 368		
1 248		
0		
2 655		
0		
0		
0		
38		
5 309		

Konsernet
2007
2006
17
7 202
27 749
5 876
2 629
2 309
199 000
26 684
271 466

1 518
5 502
30 092
2 655
0
0
0
27 445
67 212

NOTE 24. 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 1826 GWh. Ved årsskiftet var konsernets magasinbeholdning ca. 87 %.
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Segmentinformasjon monopolvirksomhet
SEGMENTINFORMASJON - ÅR 2007
SKS Nett AS
Beløp i 1000 kr.		

Rødøy-Lurøy		
Kraftverk AS

Konsern

RESULTAT				
Driftsinntekter
98 262
31 392
129 654
Driftskostnader
87 823
28 344
116 167
Driftsresultat
10 439
3 048
13 487
				
MER- / MINDREINNTEKT				
Faktisk inntekt
103 086
30 754
133 840
Kostnader overliggende nett, eiendomsskatt
-38 738
-3 070
-41 808
Justert faktisk inntekt
64 348
27 684
92 032
Justert tillatt inntekt
59 524
28 322
87 846
Beregnet mer-/mindreinntekt
4 824
-638
4 186
Inng.saldo mindreinntekt, inkl. renter pr. 01.01.07
2 516
2 465
4 981
Årets bevegelser mer- /mindreinntekt
-4 824
638
-4 186
Renter
-1
20
19
Akkumulert mindreinntekt pr. 31.12.07 inkl. renter
-2 309
3 123
814
				
BALANSE - AVKASTNINGSGRUNNLAG				
Sum driftsmidler etter fordeling pr. 01.01.07
115 037
67 674
182 711
Sum driftsmidler etter fordeling pr. 31.12.07
105 713
71 771
177 484
Gjennomsnittlige driftsmidler
110 375
69 723
180 098
1% påslag for nettkapital
1 104
697
1 801
NVE avkastningsgrunnlag
111 479
70 420
181 898
Avkastning (driftres. x 100/avkastningsgr.)
9,36 %
4,33 %
7,41 %
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SKS skaper muligheter
Samfunnsutviklingen har på de fleste områder
beveget seg bort fra den oppfatning om at
bedriftenes eneste ansvar er å gi sine eiere
maksimal profitt uten å ta andre hensyn. I et
moderne samfunn står bedriftene ovenfor
etiske, sosiale og miljømessige problemstillinger
som aktørene i markedet ikke videre kan
neglisjere. Som et av Nord-Norges største
selskap, og med et uttalt mål om å være med
på å utvikle landsdelen, er kraftkonsernet SKS
sitt samfunnsansvar bevisst.
SKS kan utøve dette samfunnsansvaret
på flere måter. Støtte av veldedige formål
som ideelle organisasjoner, idrettslag, kulturarrangement, deltakelse i – og bidrag til næringsutvikling og utdanningsprosjekter samt høyt
fokus på ivaretakelse av miljøet, er eksempler
på en slik utøvelse av vårt samfunnsansvar.
I 2007 ga SKS betydelige midler i direkte
støtte til lokale prosjekter innen kultur og
idrett, i tillegg støtte til humanitære organisasjoner og bidrag til næringsutvikling. SKS
sin tilstedeværelse gir en rekke muligheter
for lokale underleverandører, og SKS skaper
en rekke arbeidsplasser i regionen.

Forskning- og utvikling (FoU)
er et viktig satsingsområde
for SKS
Rekrutteringen til ingeniørfag og realfag
generelt vil i fremtiden ha store utfordringer
knyttet til konkurransen om arbeidskraften.
SKS bruker tid og ressurser i forhold til å få
etablert et Newtonrom i Salten. Dette skal
øke interessen for realfag blant ungdom og
er et tiltak i forhold til Kunnskapsdepartementets strategiske satsing; ”Et felles løft
for realfagene”. Innenfor høyere utdanning
har SKS en avtale om en tre-årig støtte til
Vassdrags- og havnelaboratoriet i Trondheim,
som er et laboratorium som sikrer kvaliteten
og mulighetene til undervisning i vassbyggfag ved NTNU.
SKS støtter etableringen av et universitet i
Bodø, og har en avtale med Handelshøgskolen
i Bodø (HHB) om samarbeid i forhold til FoU,
mastergradsoppgaver, bachleroppgaver, samt
etablere en felles arena for kompetanse-

SKS skaper mulighet for utvikling bl.a. gjennom Traineé program Salten.
utveksling mellom HHB og den kunnskap SKS
sitter på, herunder også forelesningskompetanse. Nordlands unge skal lære seg å se
og utnytte muligheter i eget fylke. På denne
måten skapes flere unge bedriftsetablerere
– og flere ungdommer som ønsker å jobbe i
nord-norske bedrifter.
SKS var en av initiativtakerne til å få etablert
Kunnskapsparken Bodø AS (KPB), og vi spilte
en betydelig rolle ved etableringen. KPB har
som formål å skape et mer innovativt og
verdiskapende næringsliv i Nordland.
KPB jobber på fire områder for å oppnå dette;
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.

SKS – Med kraft til å skape
næringsutvikling
Som et stort kraftkonsern i landsdelen ser SKS
betydningen av å kunne motivere til næringsutvikling. Gjennom KFN og KapNord Fond har
SKS skapt en plattform for hvordan konsernet
kan være bidragsyter til slik utvikling. SKS er
dermed med på å skape nye arbeidsplasser,
og å utvikle kompetanse i landsdelen.
Stortinget besluttet i 2004 at det skulle
initieres et antall investeringsfond i Norge
for å få til mer nyskapning i næringslivet. Ett
av disse fondene skulle lokaliseres i NordNorge. Kunnskapsparken Bodø, hvor SKS
også er medeier, tok initiativ og hadde som
målsetting at fondet skulle lokaliseres med
forvaltning i Bodø. SKS var blant de første
som signaliserte at de ville investere i fondet.
KapNord Fond ble etablert i 2006 med SKS
konsernsjef Leif Finsveen som styreleder, og
har en kapitalbase på 255 millioner kroner.
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SKS støtter idretten gjennom blant annet Bodø Håndballklubb.

Personer og selskaper som ønsker å etablere
seg, eller som ønsker å realisere et produkt
eller tjeneste og trenger finansiering, kan
søke fondet. Crestock.com, lokalisert i Bodø,
var det første selskap fondet investerte i.
Selskapet selger fotografier over internett.
”Det var svært viktig å ha med SKS som en
kompetent aktør i en tidlig fase. Det gav
oss den nødvendige tyngde for at fondet
ble lagt til miljøet i Bodø”. ”SKS har vært en
viktig støttespiller gjennom innhentingen av
kapitalen til fondet og gjennom etableringen
av fondets investeringsaktiviteter”, sier daglig
leder Eirik Sørgård i KapNord Fond. Mer informasjon er å finne på fondets hjemmeside:
www.kapnord.no

Kultur som både aktiviserer og
engasjerer
SKS ønsker å bidra til å trygge oppvekstvilkårene for barn og ungdom. Derfor mener
vi det er viktig å støtte forskjellige aktiviteter som både aktiviserer og engasjerer.
SKS støtter mange ulike kulturaktiviteter, alt
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fra skolekorps og sangforeninger til større
musikkfestivaler, og vi vektlegger den store
betydningen av å ha et bredt og allsidig tilbud
til barn og ungdom. Lokale skolekorps, som
for eksempel Sulitjelma Skolekorps, er veldig
avhengig av dugnadsinnsats for å kunne
skape et godt tilbud til sine medlemmer. Vi
i SKS anerkjenner denne viktige innsatsen
og ønsker derfor å være med å dra lasset.
Større festivaler som Træna-festivalen har
på sin side også behov for støtte for å kunne
opprettholde ett høyt nivå for sitt publikum.
SKS er også opptatt av å kunne bidra til større
og mer profesjonelle kulturinstitusjoner slik
som for eksempel Hamsunsenteret. Selskapet
vedlikeholder og foretar brøyting av veier som
gir allmennheten tilgang til fjellområder der
SKS opererer. Utsetting av fisk i regulerte
vassdrag er også noe selskapet bidrar med.

Idrett – både for lek og
konkurranse
SKS støtter idretten, både på bredde og toppnivå i Nordland. Vi ser behovet for å skape
et godt breddetilbud, både for lek og moro,
men ønsker også å bidra til å opprettholde
tilbud på et høyere nivå. Det er viktig å støtte
toppnivået i organisasjonene slik at det er attraktivt for ungdom å satse videre på idretten
når dette er ønskelig. Derfor støtter SKS flere
lag i de høyere divisjonene i fotball, fordi vi
da kan bidra til å skape et godt grunnlag for
toppserielag i Nordland. Som hovedsponsor
til Bodø Håndballklubb bidrar vi direkte til at
landsdelen har et håndballag i toppen av
norsk herrehåndball. SKS er involvert i mange
forskjellige lag og foreninger og er opptatt
av at det opprettholdes et allsidig tilbud til
barn og ungdom i oppvekstårene. Et godt
idrettstilbud i samfunnet er viktig av både
helsemessige – og sosiale årsaker, derfor skal
SKS være en aktiv støttespiller til idretten.
Vi ønsker å bidra til at regionen skal være et
godt sted å bo i.
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Samfunns-/verdiskapningsregnskap

Beiarn kommune
2,2
1,80
3,0				
0,1
Bodø kommune
0,1
0,60
0,7					
Fauske kommune
3,4
17,00
11,3					
Gildeskål kommune
1,6
6,10
3,8				
0,4
Lurøy kommune		
0,30						
Meløy kommune		
0,12						
Rana kommune		
0,04						
Rødøy kommune
0,1
1,32
0,8					
Saltdal kommune
0,7
0,32
0,6					
Træna kommune		
0,03						
Nordland fylkeskommune			
3,7					
Den Norske stat
1,6			
36,3
31,2
3,2		
SUM
9,7
27,6
23,9
36,3
31,2
3,2
0,5

Sum

Bidrag til næringsfond

Arbeidsgiveravgift

Selskapsskatt

Grunnrenteskatt

Naturressursskatt

Eiendomsskatt

Beløp i mill. kr.

Konsesjonsavgift

Konsernet bidro i 2007 med vesentlige beløp i skatter og avgifter til kommuner i Nordland,
Nordland fylkeskommune og den Norske stat:

7,1
1,4
31,7
11,9
0,3
0,1
0,0
2,2
1,6
0,0
3,7
72,3
132,4

Produksjonsselskapene i konsernet er forpliktet til å avgi konsesjonskraft og kvotekraft til berørte kommuner, Nordland fylkeskommune
og lokale kraftselskaper. Kvotekraften leveres til selvkost, mens konsesjonskraften leveres til en pris fastsatt av Olje- og energidepartementet. For 2007 utgjør dette 404 GWh med en anslått verdi beregnet som differansen mellom det kommunene/kraftselskapene betaler
for kraften, og salgsverdi på kraftbørsen til ca. 50 mill. kr.

SKS støtter kulturelle arrangementer som Træna-festivalen, Saltenbluesen og Mons Petterfestivalen.
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NØKKELTALL · SKS PRODUKSJON AS
Oversikt over resultat- og balansetall
		

Beløp i 1000 kr.

2007

2006

Driftsinntekter
381 995
Driftskostnader
183 428
Driftsresultat
198 567
Finans
3 581
Res. før skatt
202 148
Skatt
91 150
Resultat
110 998
		
Anleggsmidler
991 274
Omløpsmidler
198 152
Egenkapital
665 385
Langsiktig gjeld
47 171
Kortsiktig gjeld
476 870
Totalbalanse
1 189 426
Antall ansatte
48

406 538
208 519
198 019
3 619
201 638
119 865
81 773
930 708
253 140
824 615
83 861
275 372
1 183 848
48

SKS Produksjon AS
Selskapet er Nord-Norges
største kraftprodusent, og
eier 8 vannkraftverk.
Kraftstasjonene ligger i
Fauske, Bodø og Gildeskål
kommuner.
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Årets områdepris for Tromsø på kraftbørsen
Nord Pool var på 23,56 øre pr. kWh. De lave
prisene skyldes høyt tilsig, samt lav pris på
utslippskvoter for CO2. Prisen ble betydelig
lavere enn den var i 2006. Hvis en sammenligner med systemprisen med årene forut for
2006 (indeksjustert), så var den bare litt
lavere. Systemprisen økte betraktelig i fjerde
kvartal. Dette tilskrives forventninger om
mye høyere pris på CO2 -kvoter.

GWh

2 200

85

KRAFTPRISER

Produksjon i perioden 1984 - 2007

19

GENERELT
SKS Produksjon AS er eid av Salten
Kraftsamband AS (79,1%) og Norsk Hydro
Produksjon as. Selskapet ledes av adm. direktør Stein Mørtsell.

Produksjon og
kraftomsetning

Glidene 10-års middelproduksjon
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Diagrammet til høyre illustrerer endringen av
verdien av selskapets produksjon i nominelle
kroner. Kurven viser årsproduksjon multiplisert med gjennomsnittlig spotpris over det
enkelt år.
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Magasinbeholdningen (eksklusive snømagasin) var 66% ved inngangen og 87 %
ved utgangen av året.

Årsproduksjon x årets gjennomsnittlige spotpris i millioner kroner

19

Sum årsproduksjon i 2007 ble 1816 GWh,
som er 62 GWh høyere enn gjennomsnittet
for de 20 siste år (1987-2006). I 2006 var
produksjonen 1737 GWh, og i 2005 var den
1933 GWh.

Verdi av kraftproduksjon 1993 - 2007
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Tilsiget til kraftverkene våre i 2007 var 2114
GWh. Dette er 350 GWh høyere enn
normalt.
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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 er inngått i
Euro og valutasikret. CfD kontrakter inngås
for å redusere områdeprisrisiko. Den usikrede
produksjon 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.

Kraftverkene/drift
Drift og vedlikehold av kraftverkene har gått
som normalt i 2007. I uke 51 kom det 78
GWh tilsig på grunn av store nedbørsmengder – mot normalt 12 GWh. Det ble
iverksatt tapping fra Langvatn, Kjelvatn og
Dajavatn i Sulitjelma for å unngå flomskader.
Totalt «vanntap» ble 2,6 GWh.
Verdiskapning gjennom oppgradering av anlegg.
Arbeidet med plastring av demning og
utvidelse av omløpstunnel i Arstaddalen ble
ferdigstillet i 2007 til en kostnad på ca. 30
mill. kr. Demningen tilfredsstiller nå dagens
damforskrifter.
Rehabilitering av elektriske anlegg m.m. i
Daja kraftverk pågår. Det er satt av 32 mill.
kr. over tre år til arbeidet. Det første aggregatet kom i drift igjen den 1. november 2007.
Det andre aggregatet forventes idriftssatt
den 1. november 2008. Det resterende
arbeidet – utskifting av sluseventiler med
kuleventiler – er planlagt utført i 2009.
Ferdigstillelse av ny transformator og nytt
22 kV koblingsanlegg i Sundsfjord er forventet å skje i april 2008. Estimerte kostnader
er på ca. 19 mill. kr, og fordeles mellom SKS
Produksjon, Sjøfossen Energi og SKS Nett.
Når nyanlegget kommer i drift vil dagens 22
kV flaskehals forsvinne.
Det er etablert fibersamband (KystTelekabelen)
fra Fauske og mot Sundsfjord og Oldereid.
Videre er det etablert fiberforbindelse til
Arstaddalen, samt at det er ført fram fiberog strømforbindelse til Balvatn og reguleringsanleggene knyttet til Oldereid kraftverk.

Ny krafttilgang i 2007
Tilleggsoverføringer fra Lurfjellsskavelen og
Tindvatn ga tilsammen ca. 10 GWh økt
produksjon i Oldereid kraftverk i 2006 og
2007.
Ekspropriasjonsskjønnet i tingretten er
avsagt. Imidlertid har både Statskog, reindriftsinteressene og grunneierne anket
avgjørelsen inn for lagmannsretten (overskjønn). Uenigheten gjelder erstatningens
størrelse.

BDF Energi’s (tidl. Skjerstad Kraftlag)
kvotekraft fra Oldereid og Fagerli kraftverker
ble ervervet med virkning fra 1. januar 2008.
Kraftmengden er drøyt 11 GWh pr. år.
Diagrammet på motsatt side viser glidende
10-års middelproduksjon. Søylen for 2007
viser middelproduksjonen for perioden
1998-2007.

Ny krafttilgang i årene
framover

Svartevatn kraftverk – som er en del av
I september ble det i lagmannsretten avsagt
tilleggsutbyggingene til Oldereid kraftverk
overskjønn for Tverrelva, som er en
tilleggsregulering til Sjønstå kraftverk. – er forventet idriftsatt i februar/mars 2008.
Kraftverket utnytter fallet mellom Mangevatn
Avgjørelsen ble anket til høyesterett, men
og
Svartevatn, og årsproduksjonen er
ble nektet fremmet der - og er dermed
stipulert
til 3 GWh.
rettskraftig. Retten fastholdt prinsippene
fra tingretten om tradisjonell beregnNVE har innstillet positivt til OED på vår
ingsmåte for fallerstatning. Dog ble
konsesjonssøknad for å bygge ut Smibelg og
erstatningsbeløpet pr. naturhestekraft hevet
Storåvatn
kraftverker i Rødøy og Lurøy kommed 1/3.
muner. NVE foreslår at tre bekkeinntak tas
bort, samt at det foreslås noe minstevannsFauske kommunes kvotekraft fra Fagerli
føring.
Forventet reduksjon i produksjon som
kraftverk – ca. 36 GWh pr. år – er leid for
følge
av NVE’s merknader er 16 GWh.
perioden 2010-2019.
Forventet årsproduksjon blir da på 200 GWh.
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Direktoratet for naturforvaltning har gitt
unntak fra Samlet Plan for Govddesåga
kraftverk i Beiarn kommune. Forhåndsmelding
er nå sendt, og en planlegger å sende
konsesjonssøknaden i løpet av 2008.
Kraftverket vil produsere ca. 50 GWh pr. år.
Utredning av Storelvvatnet kraftverk ved
Lomivatn pågår. Forventet årsproduksjon er
20 GWh.
Det arbeides med å utrede mulighetene for
virkningsgradforbedringer i eksisterende
kraftverk. Utredningene medfører analyser
av tunneler, varegrinder, ventiler og turbinhjul med tanke på å forbedre slukeevnen.

ANNET

Årets regnskap

Det har i 2007 vært lagt ned en betydelig
innsats i å innføre databasert vedlikeholdsplanlegging, samt å etablere et elektronisk
arkiv og eiendomsregister.

Regnskapet for 2007 viser et driftsresultat
før skatt på 202,1 mill. kr., mot 201,6 i 2006
og 199,3 i 2005. Tilsvarende ble resultatet
etter skatt på 111 mill. kr. i 2007, mot 82 i
2006 og 114 i 2005.

Selskapet Nova Smolt AS arbeider med å
etablere et stort settefiskanlegg for smolt i
Sundsfjord. Intensjonen er at anlegget skal
bruke driftsvann fra krafverkene til Sjøfossen
Energi, med vann fra SKS Produksjon som
reserveforsyning. Det utredes løsninger som
er hensiktsmessig både fra et driftsmessig
og et økonomisk ståsted.
Arbeidet med å etablere formelle avtaler
med rettighetshaverne til kvotekraft i Fagerli
har strandet. Det har ikke vært mulig å
forhandle fram omforente avtaletekster som
beskriver dagens praksis.

Reultatet varierer lite til tross for at prisene
i spotmarkedet har variert til dels kraftig i
perioden. Årsaken er at deler av produksjonen prissikres, samt at grunnrenteskatten
virker resultatutjevnende.
Skattebelastningen er ikke ubetydelig skjerpet
med virkning fra 2007. Skattesatsen har økt,
samt at «innslagspunktet» for skatten nås
tidligere. Dette vil slå mest ut i år med høye
spotmarkedspriser.

Driftsinntekt - Driftsresultat - Resultat
Millioner kroner
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Tor Olsen

Energioperatør/verneombud
SKS Produksjon
Min oppgave er å legge til rette slik at vi
har de nødvendige menneskelige og materielle ressurser for å ivareta sikkerheten
og det ytre miljø. Dette skaper den tilliten
og tryggheten som er nødvendig for å bli
sett på som troverdig.
For meg handler troverdighet også om
lojalitet, pålitelighet og samarbeid – dette
skaper et sterkt fellesskap!
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NØKKELTALL · SKS Kraftsalg AS
Oversikt over resultat- og balansetall
		

Beløp i 1000 kr.

2007

2006

Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
Finans
Res. før skatt
Skatt
Resultat

533 349
537 690
-4 341
3 479
-862
-183
-679

656 012
649 215
6 797
1 769
8 566
2 412
6 154		

Anleggsmidler
Omløpsmidler
Egenkapital
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Totalbalanse
Antall ansatte

17 698
177 436
71 824
612
122 698
195 134
8

11 986
167 503
72 503
565
106 421
179 489
9

SKS Kraftsalg AS
Selskapet er et kraftomsetningsselskap som tilbyr et bredt
produkt- og tjenestespekter.
Hovedaktivitetene består av
sluttbrukersalg, forvaltning av
eksterne kraftporteføljer, krafthandel og salg av avregningstjenester, kundeservice og
markedsrådgivning.
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SKS KRAFTSALG AS
SKS Kraftsalg AS

GENERELT
SKS Kraftsalg AS er et heleid datterselskap
av Salten Kraftsamband AS. Adm. direktør er
Jørgen Gunnestad.
Hovedaktiviteten til kraftsalgsselskapet er
salg av strøm til sluttkunder i Norge. 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 forbrukere i den
nordligste landsdelen 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 5 største
kraftleverandørene til sluttkunder i NordNorge. Kraftsalgsselskapet 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.

Selskapet hadde ved årsskiftet 8 ansatte,
hvorav 3 har ansvaret for kundeservice og
fakturering av kraftkunder. Foruten dette
selger vi også avregningstjenester internt i
konsernet og til en rekke energiselskaper i
regionen.

ØKONOMISK RESULTAT
Årets omsetning for SKS Kraftsalg AS var på
533 mill. kr. og årsresultatet etter skatt ble
på -0,7 mill. kr. Det relativt svake årsresultatet er i stor grad relatert til måten kostnader
og inntekter av våre fastkraftforpliktelser i
2007 blir periodisert på.

Kjøp og salg av kraft i engrosmarkedet er
også en stor aktivitet i selskapet. Gjennom
et tett samarbeid med SKS Produksjon har vi
tilgang til mange gode analyser av forventet
utvikling i kraftmarkedet. Dette gjør oss i
stand til å omsette de kraftressursene som
våre samarbeidspartnere og kommuner er i
besittelse av på en måte som gir god
fortjeneste både for kunde og eget selskap.

SKS er en landsdekkende og rimelig kraftleverandør.
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BJørg Hansen
Kantinebestyrer

Trivsel gjør meg engasjert og gir meg
energi. Kolleger som blir glade og fornøyde
over det arbeidet jeg legger i å skape en
trivelig lunsj gir meg glød og entusiasme.
På den måten blir trivsel, glød, energi og
engasjement en positiv sirkel.

xxx
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NØKKELTALL · SKS NETT AS
Oversikt over resultat- og balansetall
		

Beløp i 1000 kr.

2007

2006

Driftsinntekter
90 771
Driftskostnader
79 457
Driftsresultat
11 314
Finans
4 405
Res. før skatt
15 719
Skatt
4 487
Resultat
11 232
		
Anleggsmidler
163 881
Omløpsmidler
70 546
Egenkapital
74 240
Langsiktig gjeld
1 179
Kortsiktig gjeld
159 008
Totalbalanse
234 427
Antall ansatte
7

112 731
78 640
34 091
2 640
36 731
10 328
26 403
141 097
118 101
174 067
1 160
83 971
259 198
7

SKS Nett AS
Selskapet driver med transport
av elektrisk energi og relatert
virksomhet.
Virksomhetsområdet omfatter
drift og vedlikehold av luftledninger, kabler og
transformatorstasjoner.
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GENERELT
SKS Nett AS ble stiftet 6. mars 2003 etter
fisjon av Salten Kraftsamband AS (SKS) og
er et heleid datterselskap av SKS. Adm.
direktør er Rune Stensland.
Virksomheten omfatter planlegging, bygging
og drift av regionalnettet i Salten og NordHelgeland, med tilhørende transformatorstasjoner og koblingsanlegg. Hovedoppgaven
til regionalnettet er å transportere kraft mellom regionale kraftverk, sentralnettet og
distribusjonsnettselskaper.
Selskapets virksomhet er i stor grad regulert
av NVE gjennom lover og forskrifter. Fra
2007 ble det innført en ny modell for fastsetting av inntektsrammen, som er maksimal
inntekt for selskapets nettvirksomhet.

Regulering fungerer på en slik måte at total
inntektsramme er gitt, og så fordeles inntektene mellom nettselskapene etter målt
effektivitet. Et gjennomsnittlig effektivt
selskap vil oppnå normalavkastning (NVE
rente), mens et lite effektivt selskap vil få
lavere avkastning enn NVE renten.
Regulering gir relativt klare insentiver til
effektivisering, mens insentivene til investering er mer uklare.
Nettvirksomheten er også underlagt en
rekke lover og forskrifter som forvaltes av
blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Luftfartstilsynet og
Kystdirektoratet. Luftfartstilsynet har pålagt
eiere av luftspenn over en viss høyde og
lengde å merke disse forskriftsmessig innen
1.1.2009. SKS Nett er godt i gang med dette
arbeidet, med installasjon av moderne radar-

varslingsanlegg som sender ut VHF- og lyssignal hvis et fly eller helikopter nærmer seg
et luftspenn.

DRIFT
I 2007 har det vært relativt få feil og
avbrudd i regionalnettet. Ikke levert energi
(MWh) ble vel 3 MWh, mens siste 10 års snitt
er 55 MWh.
SKS Nett gjennomfører årlig bakkebefaring
av luftledningene og en mer detaljert tilstandskontroll av mast og linjer hvert tiende
år. Videre inspiseres og revideres transformatorer og koblingsanlegg jevnlig etter
fastsatte rutiner.
Et større vedlikeholdsarbeid på luftledningene sør for Glomfjord ble avsluttet i 2007.

PLANLEGGING OG NYANLEGG
I regionen planlegges det nyinvesteringer
innenfor småkraft og vindkraft, og SKS Nett
har som utredningsansvarlig i midtre
Nordland gjennomført flere større utredninger for å finne den beste nettløsningen.
Forbruket i Bodø-området stiger også jevnt,
og det er også vurdert ulike tiltak for å styrke
regionalnettet i dette området.

ØKONOMISK RESULTAT
Driftsresultatet før skatt og finans ble 11,2
mill.kr. NVE - avkastning på bokført kapital
ble 9,36 %. En del av resultatet skyldes et
lavt nettap på 44,5 GWh, som er 5 GWh
lavere enn tapsrammen på 49,5 GWh som
ligger til grunn for inntektsrammen 2007.

Nettområdet strekker seg fra Sjona i sør til Sørfold i nord.
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SKS drifter og vedlikeholder 490 km med luftledninger.
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NØKKELTALL · SKS EIENDOM AS
Oversikt over resultat- og balansetall
		

Beløp i 1000 kr.

2007

2006

Driftsinntekter
4 481
Driftskostnader
5 396
Driftsresultat
-915
Finans
10 310
Res. før skatt
9 395
Skatt
841
Resultat
8 554
		
Anleggsmidler
183 815
Omløpsmidler
25 285
Egenkapital
197 904
Langsiktig gjeld		
Kortsiktig gjeld
11 196
Totalbalanse
209 100
Antall ansatte
0

4 932
5 904
-972
28 044
27 072
-330
27 402
157 622
41 470
182 639
16 453
199 092
0

SKS Eiendom AS
SKS Eiendom AS er et heleid datterselskap av Salten Kraftsamband
AS. Selskapet er utelukkende et
eiendomsselskap som eier eiendommer og bygninger samt aksjer
og andeler i diverse selskaper.

SKS EIENDOM AS
SKS EIENDOM AS

GENERELT
SKS Eiendom AS er et heleid datterselskap
av Salten Kraftsamband AS. Selskapet har
ingen egne ansatte, men baserer sin virksomhet på et aktivt styre, fast innleid daglig
leder, Sten-Rune Brekke fra Salten
Kraftsamband AS.

SELSKAPETS VIRKSOMHET
SKS Eiendom AS virksomhet dreier seg i stor
grad om engasjement knyttet til ulike virksomheter innen fornybar energi, næringsutvikling, kompetanseutvikling og annen
næringsrettet virksomhet. SKS Eiendom AS
ønsker å skape muligheter på forretningsmessig basis for utvikling av næringsvirksomhet. Største delen av senere års
virksomhet er knyttet til etableringer som er
preget av utviklingsprosjekter og tidlig fase
forretningsdrift. Av nye engasjement i 2007
kan spesielt nevnes etableringen av det
nord-norsk-baserte oljeselskapet North
Energy AS hvor SKS har betydelig eierskap

og medvirkning til etableringen. SKS Eiendom
AS eier 58,04 % av aksjene i Rødøy-Lurøy
Kraftverk AS, 100 % av aksjene i Salten
Nettjenester AS, direkte og indirekte 60,1%
av aksjene i Nord-Norsk Vindkraft AS og 46,2
% av aksjene i Salten Bredbånd AS. Selskapet
eier også 61,25 % av andelene i Nord-Salten
Kraftlag A/L, men da selskapet er et
andelslag er det ikke konsolidert som datterselskap. Konsernets eierinteresser innenfor
næringsutvikling er samlet i eiendomsselskapet gjennom eierandeler i KapNord
Fond AS, Kunnskapsparken Bodø AS og
Kunnskaps-fondet Nordland AS. Selskapet
har også eierandeler i selskaper knyttet opp
mot kraft – og telebransjen. SKS Eiendom AS
leier videre ut kontorlokaler og driftsbygg til
konsernselskapene og tilknyttede selskaper.
Selv om SKS Eiendom AS 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 2007. Det er foretatt
en større oppussing og ombygging av kontorarealet, samt investering i nytt ventilasjonsanlegg i deler av administrasjonsbygget.
Selskapet har høsten 2007 vært med på å
stifte North Energy AS, et oljeselskap med
nord-norske eiere og tilhørighet. Vår eierpost
i dette selskapet utgjør i underkant av 14%,
og er med det selskapets 4. største aksjonær.
Økonomiske hovedposter fra regnskapet
framgår av tilhørende oversikt over resultat
og balansetall.

Gjennom selskapet North Energy skaper vi samfunnsutvikling i landsdelen.
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Jostein Fagerheim

Prosjektleder SKS Produksjon
Å være nyskapende betyr for meg å finne
fremtidsrettede løsninger på utfordringene vi møter i det daglige arbeidet. Vi
skal være kreative og innovative innenfor
de rammebetingelsene vi har. Det er
lønnsomt å være nyskapende – for selskapet, for miljøet og for samfunnet.

SKS invisterer i nye anlegg.

53

NØKKELTALL · NORD-NORSK VINDKRAFT AS
Oversikt over resultat- og balansetall
		

Beløp i 1000 kr.

54

2007

2006

Driftsinntekter
0
Driftskostnader
819
Driftsresultat
-819
Finans
232
Res. før skatt
-587
Skatt
0
Resultat
-587
		
Anleggsmidler
17 297
Omløpsmidler
2 517
Egenkapital
19 126
Langsiktig gjeld		
Kortsiktig gjeld
688
Totalbalanse
19 814
Antall ansatte
0

0
711
-711
228
-482
0
-482
12 612
8 406
19 713
1 305
21 018
0
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Nord-Norsk Vindkraft AS
Nord-Norsk Vindkrafts (NNV) forretningsidé er at man på
forretningsmessige vilkår skal utnytte vindenergi for produksjon av
elkraft. Hovedmålene er å skape verdier for eierne og samfunnet,
kartlegge vindkraftpotensialet i Nord-Norge og legge til rette for
utbygging, primært med fokus på Nordland.
GENERELT
Nord-Norsk Vindkraft AS (NNV) arbeider med
utvikling og tilrettelegging for utbygging av
vindkraftverk i Nord-Norge, primært med
fokus på Nordland. Nord-Norsk Vindkraft AS
er et aksjeselskap med en registrert aksjekapital pr. 31.12.2007 på kr. 16.850.000,fordelt på 1685 aksjer hver pålydende kr.
10.000,-. Dette er situasjonen etter en
aksjeemisjon i april 2006, hvor aksjekapitalen ble økt med ca. 10 mill. kr.
Selskapet ble stiftet 24.03.1998 og eies ved
utgangen av 2007 av SKS Eiendom AS,
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, Meløy Energi AS
og Troms Kraft Produksjon AS.

Sleneset vindkraftverk planlegges å
produsere ca. 675 GWh pr. år, tilsvarende
strømforbruket til over 30.000 husstander.
Selskapet har også engasjert seg i et vindfelt
på Sjonfjellet, som ligger på begge sider av
grensen mellom kommunene Nesna og Rana.
Her er det sendt inn forhåndsmelding, foretatt konsekvensutredninger og kartlegging,
foruten at det er målt vind- og isingsforhold.
Målingene pågår fortsatt og viser meget
gode vindforhold i dette området, men det
er registrert betydelig isingsaktivitet, noe
som vil føre til et betydelig produksjonstap
dersom man ikke får til en forbedring av
dagens vindmølleteknologi.

VIRKSOMHETENS ART
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 2007 har arbeidet med konsesjonsbehandlingen av Sleneset vindkraftverk stått sentralt. Det har vært en rekke møter om saken,
og det har etter pålegg fra NVE vært utarbeidet tillegg til tidligere utførte konsekvensutredninger, men foreløpig uten at NVE har
hatt ressurser til å realitetsbehandle konsesjonssøknaden.

NNV har i 2007 fått utført en kartlegging
av vindressursene i hele Nordland fylke og
har høsten 2007 sendt melding til NVE om
planlegging av ytterligere 5 vindkraftverk.
Det dreier seg om Selvær offshore i Træna,
Seiskallåfjellet og Kvalhovudet i Rødøy og
Kovfjellet og Stortuva i Vefsn kommune. I alt
arbeider NNV nå med 7 prosjekter med en
forhåndsvurdert produksjonskapasitet på
opp mot 4,5 TWh.

vindkraftutbyggingen. Dette vil også påvirke
den finansielle vurderingen av de prosjektene NNV arbeider med. Selskapet arbeider
gjennom interesseorganisasjonen Norwea
for å bedre rammebetingelsene for vindkraftutbygging.

Moderne vindmøller
Vindmøller (vindturbiner) produserer elektrisk kraft ved å fange vindens bevegelsesenergi med vinger som roterer og driver en
generator. Da vindstyrken normalt øker med
høyden over bakke, plasseres rotoren med
maskinhus så høyt som mulig, i toppen av et
tårn.
De fleste vindmøller i dag starter produksjon
ved vindhastigheter på 3-5 m/s. Produksjonen
øker så med voksende vindstyrke inntil full
effekt nås ved 14-15 m/s.

ÅRETS REGNSKAP
Driftsregnskapet for 2007 viser et underskudd på kr. 586.946,-, som føres til dekning
under selskapets egenkapital. Det har vært
investert 4,7 mill. kr. i utvikling av vindfeltene
i 2007. Til sammen har NNV investert 17,3
mill kr. i utviklingen av nye vindkraftprosjekter
siden arbeidene med dette begynte i 2003.

Regjeringen har i flere år arbeidet med
forbedring av støtteordningene for utbygging av ny fornybar energi. Aktørene i markedet har gitt uttrykk for at støtteordningene
hittil er for svake til å gi et tilstrekkelig løft i
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Oversikt over resultat- og balansetall
		

Beløp i 1000 kr.
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2007

2006

Driftsinntekter
40 328
Driftskostnader
37 447
Driftsresultat
2 881
Finans
294
Res. før skatt
3 175
Skatt
893
Resultat
2 282
		
Anleggsmidler
2 528
Omløpsmidler
14 706
Egenkapital
8 517
Langsiktig gjeld
437
Kortsiktig gjeld
8 280
Totalbalanse
17 234
Antall ansatte
26

33 046
31 545
1 501
92
1 593
451
1 142
2 876
10 839
8 149
353
5 213
13 715
26
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Salten Nettjenester AS
Selskapet er et heleid datterselskap av SKS Eiendom AS.
Selskapets forretningsidé er å utvikle- og å tilby tjenester relatert
til bygging og vedlikehold av overførings- og produksjonsanlegg
for elektrisk energi.
GENERELT
Salten Nettjenester AS (SNT) er et heleid
datterselskap av SKS Eiendom AS. Selskapet
ledes av adm. direktør Bjørn Inge Ingvaldsen.
Selskapets forretningsidé er å utvikle- og å
tilby tjenester relatert til bygging og vedlikehold av overførings- og produksjonsanlegg
for elektrisk energi.
Selskapet hadde pr. utgangen av 2007
26 ansatte. Selskapet representerer en stor
faglig bredde og tilbyr tjenester innenfor
bygg/anlegg, mekaniske-, elektro- og fibertekniske arbeider.
Utover bygging og vedlikehold av produksjonsog overføringsanlegg har selskapet en relativt stor aktivitet på utbygging av
bredbåndsnett, i hovedsak basert på fiber.
Selskapet har hatt full sysselsetting gjennom
hele året.

Selv om det har vært betydelige oppdrag for
konsernet har en god del av kapasiteten
vært benyttet mot det eksterne markedet,
både innenfor høyspenning- og bredbåndsnett. Selskapet har i 2007 hatt en økende
kundemasse og økende aktivitet både i og
utenfor Saltenregionen. Spesiell stor aktivitet har vi hatt i Finnmark.
Selskapet ønsker å være nyskapende innenfor produkter som er etterspurt av kundene
innenfor tilstandsbasert vedlikehold samt
montasjemetoder. Selskapet kommer også
til å øke kompetansen innenfor prosjektledelse, som skal gi muligheter for å kunne
påta seg nye oppgaver innenfor de målsettinger og strategier som selskapet har.

oppgradering av overføringsanlegg. Samtidig
antas behovet for utbygging av bredbåndsnett basert på fiberkabel å være økende. Vi
ser også en tendens til økende aktivitet på
kraftlinjer.

ÅRETS REGNSKAP
Det positive økonomiske resultatet for 2007
er preget av stor fokus på prosjektledelse,
gjennomføring av fiberprosjekter samt gode
vedlikeholdsoppdrag på kraftlinjer og fjordspenn. Den øvrige aktiviteten bidrar også
positivt. Selskapets produkter og tjenestetilbud er etterspurt og inntjeningen for 2008
ser også positiv ut.

Utsiktene framover synes lovende. Det er
økende aktivitet innenfor etablering av nye
produksjonsanlegg samt rehabilitering og
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NØKKELTALL · RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS
Oversikt over resultat- og balansetall
		

Beløp i 1000 kr.
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2007

2006

Driftsinntekter
71 797
Driftskostnader
59 080
Driftsresultat
12 717
Finans
2 771
Res. før skatt
15 488
Skatt
6 087
Resultat
9 401
		
Anleggsmidler
89 844
Omløpsmidler
68 825
Egenkapital
132 327
Langsiktig gjeld
0
Kortsiktig gjeld
26 432
Totalbalanse
158 669
Antall ansatte
21

74 940
62 940
12 000
52 095
64 095
8 921
55 174
86 379
94 095
128 984
442
51 048
180 474
23
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Rødøy-Lurøy Kraftverk AS
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS er et typisk kystverk med forsyningsområde som dekker kommunene Rødøy, Lurøy og Træna. Med sin
beliggenhet på Helgelandskysten innebærer dette et omfattende
linjenett, fra Melfjordbotn i øst til Træna i vest.
GENERELT
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) ble registrert i 1948. Selskapet ledes av adm. direktør
Arne Lorentsen.
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 58,04 % av SKS Eiendom
AS og inngår som datterselskap i SKSkonsernet.

Kraftomsetning

Fra 2007 er en ny regulering basert på kostnadsnorm innført.

aktiviteter innen bedriftens kjernevirksomhet, herunder også småkraft og vindkraft.

Resultatet for nettvirksomheten i 2007 ble
3,0 mill. kroner. Dette gir en avkastning av
nettkapitalen på 4,3 %. Forbruk i nettet var
76,2 GWh mot 73,1 GWh i 2006 - en økning
på 4 %. Nettapet var på 10,3 GWh mot 9
GWh i 2006. Tap i distribusjonsnettet var 15
% over gjennomsnittet for de fem siste år.

Fra og med 2007 har NVE vedtatt ny regulering av nettvirksomheten som gir RLK vesentlig bedre rammebetingelser enn tidligere.
De nye rammene gjør oss i stand til å styrke
og videreutvikle distribusjonsnettet.

ILE (Ikke Levert Energi) er beregnet til 36,7
MWh for 2007 og er 48 % av gjennomsnittet for de fem siste år.

RLK samarbeider med SKS Kraftsalg AS om
salg av kraft. Gjennom en kommisjonæravtale tilbyr vi kundene våre kraft til en
konkurransedyktig pris. Andel av kraftkunder
i eget område er om lag 95 %.

For 2007 bevilget myndighetene 30 mill. kr.
for ”Tilskudd til utjevning av overføringstariffer”. RLK fikk tildelt 2,8 mill. kr. av dette
beløp. Tilskuddet er i sin helhet overført
kundene våre og førte til en reduksjon av
nettleien på 4,3 øre/kWh.

Kraftproduksjon

Fremtidig utvikling

For Reppa kraftstasjon forutsettes det en
Produksjonen i Reppa kraftverk var i 2007
stabil driftssituasjon. Tilsig til magasinene
på 78,0 GWh. Dette er 3,8 GWh høyere enn
året før og 4 % over gjennomsnittet for peri- er stabile og fyllingsgraden er god enten det
regner eller bare kommer avrenning fra
oden 2003-2007. Magasinfyllingen var pr.
Svartisen. Det har vist seg vanskelig å ta
31.12.2007 på 83,0 %. Dette er 7,7 %
høyere enn året før og 9 % over gjennom- vare på alt vann som tilflyter magasinene
selv om det kjøres for fullt store deler av året
snittet for perioden 2003-2007. Styret har
–
slukeevnen til eksisterende anlegg er for
vedtatt et dokument for risikostyring av
liten. Det vurderes nå tiltak for å modernkraftporteføljen. Dette sikrer eierne stabile
isere anleggene, som kan sette oss i stand
resultater over tid.
til å utnytte tilsiget bedre, og derved
redusere overløpet betydelig.
Nettvirksomheten
Virksomheten er regulert av myndighetene
med NVE som tilsynsorgan, og det er fastsatt en øvre grense for tillatt inntekt inklusive krav til effektivitetsforbedring. Det er
også fastsatt et nivå for kostnader for ikke
levert energi (ILE) ved feiltilfeller og planlagte utkoblinger.

Bedriften har for 2008 fått tildelt 3,5 mill. kr.
i statstilskudd til utjevning av overføringstariffer. Tilskuddet medfører at nettleiens
energiledd blir redusert med 5,5 øre/kWh.

Samfunnsnyttige bidrag til
lokalsamfunnet
RLK leverer konsesjonskraft, eiendomsskatt
og naturressursskatt til Rødøy kommune.
Betaler eiendomsskatt til Lurøy kommune.
Yter økonomisk bidrag til lobbyvirksomhet for
opprettholdelse av ”Tilskudd til utjevning av
overføringstariffer”.
Betydelig bidragsyter til utbygging av bredbånd i Rødøy, Lurøy og Træna.
Deltar økonomisk til et FoU-miljø innen
energi ved Høgskolen i Bodø.
Bidrar med midler til lokale lag, foreninger og
arrangementer i Rødøy, Lurøy og Træna
kommuner.

Årets regnskap
2007 viser et driftsresultat på 12,7 mill. kr.
Resultat før skatt viser et overskudd på 15,5
mill. kr. og etter skatt 9,4 mill. kr.

Det er tinglyst grunneieravtaler for
Stelåvassdraget i Melfjorden. Vassdraget er
søkt tatt ut av samlet plan – saken ligger hos
myndighetene til beslutning.
Det jobbes kontinuerlig med utredning av
muligheter for å investere i nye forretnings-
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ENGLISH SUMMARY
ENGLISH SUMMARY

English summary
FORM OF ORGANIZATION
Salten Kraftsamband AS is a limited liability
company owned by municipal authorities and
energy companies in Nordland county as well
as Energi E2 A/S. The Company is the Parent
Company in the group Salten Kraftsamband
AS, which owns the subsidiaries SKS Produksjon AS (79.1%) SKS Nett AS, SKS Kraftsalg
AS and SKS Eiendom AS.
SKS Eiendom AS owns all or part of the
subsidiaries Salten Nettjenester AS, RødøyLurøy Kraftverk AS and, directly and indirectly,
Nord-Norsk Vindkraft AS.

NATURE OF THE BUSINESS
The Group is engaged in the production of
electrical energy, operates transmission lines
at the 32, 66 and 22 kV level, plus stepping
down to 22 and 11 kV in our transformer
stations and further step-down to low voltage. In addition, the Group participates in the
market for buying and selling of electrical
power, including sales direct to the end-user.
The Group also provides data services to
electrical utilities and other customers in the
area, as well as various other construction and
maintenance services to electricity utilities
inside and outside the region.

THE BOARD OF DIRECTORS
In 2007, the Board of Directors is made up
of ten members, nine of them men and one
woman. In December 2007 the number of
board members was reduced to nine.

general
The SKS Group is Northern Norway’s largest
electricity generator after Statkraft SF. The
group’s total mean generation is approximately 1,826 GWh per annum.
2007 was for the most part characterised
by ordinary operations. In general operations
were free of major problems and the group’s
financial result must be characterised as satisfactory on the basis of our goals for stability
and predictability in annual income.
SKS Nett, SKS Eiendom and SNT AS returned
good profits. SKS Kraftsalg AS’ profit was
somewhat lower than expected. Rødøy-Lurøy
Kraftverk AS, which is vertically integrated,
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enjoyed a good year, with electricity generation 4 per cent higher than in an average
normal year.
The owners of SKS had discussion in the autumn of 2007 and resolved that they would
further develop their exercising of ownership
by modernising the company’s vision, articles
of association and shareholder agreement.

in the fields of finance, personnel and IT are
found in the parent company. In addition to
serving the group’s companies, services are
also provided to power stations, municipalities and other customers.
The parent company’s services from staff
departments are for the most part cost
based.

g N ew articles of association have been
prepared in line with current company 		
legislation, where i.a. equality has been
established between ownership stakes
and voting rights.

PROFIT for 2007

A new shareholder agreement has been
established which governs the principles
for exercising ownership.

The results from electricity generation vary
little despite the fact that spot market prices
have fluctuated a great deal during the year.
The reasons are that the generation is pricehedged and resource rent has an equalising
effect on profits.

g

A redistribution of the ownership has
taken place resulting on shareholders
having new ownership stakes.
g

The dispute regarding ownership of the
shares previously held by Skjerstad Kraftlag
A/L was settled by way of a compromise.
g

The group’s profit after tax was acceptable
and reflects stable earnings. The group’s goal
is that the annual income shall be stable and
predictable.

The tax charge has been quite significantly
raised with effect from 2007. The tax rate
has been raised and the «maximum tax rate»
is reached far quicker.

On a commercial basis and on the basis of the
resources found in this part of the country,
SKS shall, in part under its own auspices and
in part through participation in other companies, engage in energy-related activities. The
group shall focus take a long-term approach
and focus also on the creation of value for
owners and customers. Under the group’s
direction SKS shall strengthen the development of new energy.

In the course of 2007 substantial maintenance projects have been carried out in SKS
Produksjon AS. The maintenance activity is
reflected in the income statement by way of
operating expenses being higher than in the
preceding year.

For an operational point of view there were
no significant unusual events. SKS Produksjon
AS’s electricity generation was at a normal
year level, corresponding to mean generation, and long-term contracts allowed the
company, to a limited extent, to exploit the
high power prices in the 4th quarter.

The group’s account show revenues aggregating NOK 723.4 million, operating expenses of
NOK 535.3 million and an operating profit of
NOK 188.0 million. The ordinary profit before
tax amounts to NOK 209.5 million. The tax
charge amounts to NOK 101.5 million and
profit after tax is NOK 108 million.

Salten Kraftsamband AS is the group’s parent
company. The company owns shares in the
subsidiaries SKS Produksjon AS (79.1%), SKS
Nett AS, SKS Kraftsalg AS and SKS Eiendom
AS. Group management and staff functions

The parent company reports after-tax profit
of NOK 96.3 million, which is somewhat lower
than in 2006 when the corresponding figure
was NOK 102.7 million.

The group’s profit has been reduced by
almost NOK 30 million by way of goodwill
amortisation.

ÅRSMELDING SKS 2007

BALANCE SHEET AND CAPITAL
STRUCTURE
At the end of the year the group’s equity
totalled NOK 2,408.5 million. Of this, NOK
100.6 million is equity and group reserves
aggregated NOK 1,831.8 million. Minority
interests accounted for NOK 476.1 million.
At year-end the group had cash and cash
equivalents totalling NOK 303.5 million, of
which restricted tax withholdings and security lodged in favour of Nord Pool Clearing
ASA totalled NOK 48 million.
The group’s short-term and long-term
interest-bearing debt aggregated NOK 94.1
million.
The parent company’s assets comprise NOK
2,066.9 million in fixed assets and NOK 362.7
million in current assets. Equity totals NOK
2,051.8 million, long-term debt aggregates
NOK 91.8 million and short-term debt
amounts to NOK 286.1 million.

GOING CONCERN
The annual financial statements are prepared
on the assumption that all of the companies
in the group are going concerns.

ALLOCATION OF THE PARENT
COMPANY’S PROFIT
The Board proposes the following allocation
of the parent company’s profit:
Allocated to dividend
NOK 76,000,000.00
Transferred to distributable reserves 		
NOK 20,253,148.00

Our focus is on securing investments and adding value in a long term perspective.
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Profit and Loss Account – Balance sheet
(All figures in TNOK)		
Profit and Loss Account
2007

Energy sales/Transmission income
691 046
Other operating income
32 343
Total operating income
723 389
		
Energy purchases/Transmission costs
257 321
Cost of labour, administration, other operatin cost
200 544
Depreciation
77 471
Total operating costs
535 336
Operating profit/loss
188 053
		
Net financial items
21 464
Taxes ordinary result
101 539
Proft/loss attributable to minority interests
20 654
PROFT/LOSS FOR THE YEAR
87 324
		
Balance sheet
2007
Intangible assets
164 307
Tangible fixed assets
2 369 544
Fixed asset investment
126 002
Total Fixed Assets
2 659 853
Receivable
76 599
Cash and bank deposits
303 507
Other current assets
21 329
Total Current Assets
401 435
TOTAL ASSETS
3 061 288
		
Share capital
100 572
Other equity
1 831 845
Minority interests
476 095
Total Equit
2 408 512
Pensjon
749
Other provisions
0
Total Provisions For Liabilities
749
Bond loans
0
Debt to kredit institutions
94 134
Total Other Long-term Debt
94 134
Accounts payable
58 298
Unpaid taxes
92 021
Other short term liabilities
407 574
Total Short Term Liabilities
557 893
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
3 061 288
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2006		

711 263
19 565
730 828
242 594
190 054
77 452
510 100
220 728
18 442
140 869
12 842
85 459
2006
172 888
2 361 925
51 413
2 586 226
64 530
482 402
20 794
567 726
3 153 952
100 572
2 047 358
486 826
2 634 756
7 654
0
7 654
29 066
102 034
131 100
51 582
142 827
186 033
380 442
3 153 952
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