Årsmelding
2016
Kraftkonsernet SKS

Naturlig nær
«Å skape en bærekraftig fremtid krever
innsats og engasjement. Over tid.
Vi vet hva som skal til for å skape muligheter
– muligheter som gir deg forutsetningene
du trenger for å leve godt.
Vi tar ansvar for miljøet og samfunnet vi
lever i, og er tett på menneskene og
naturen rundt oss.
For oss handler dette om å være
naturlig nær.»
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Forklaring
(1) EBITDA: Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger (2) EBIT: Driftsresultat (3) Gjennomsnittlig sysselsatt kapital: Egenkapital + rentebærende gjeld
(4) Investeringer i eierandeler: Kjøp av aksjer eller andeler, samt egenkapitalutvidelse i andre selskaper (5) FFO: EBITDA - netto finanskostnader - betalt skatt
(6) EBITDA rentedekning: EBITDA / rentekostnader (7) EBIT rentedekning: EBIT / rentekostnader (8) FFO rentedekning: FFO / rentekostnader (9) Rentebærende
gjeldsgrad: Rentebærende gjeld / (rentebærende gjeld + bokført egenkapital) (10) Egenkapitalandel: Egenkapital / sum eiendeler (11) EBITDA margin: EBITDA /
driftsinntekter (12) EBIT margin: EBIT / driftsinntekter (13) Egenkapitalrentabilitet: Resultat før skatt i % av gjennomsnittlig egenkapital (14) Avkastning sysselsatt
kapital: Driftsresultat i % av gjennomsnittlig sysselsatt kapital (15) Skatteprosent: Skattekostnad / årsresultat før skatt (16) Totalkapitalens rentabilitet: (resultat før
skatt + finanskostn.)/gj.sn. tot.kap (17) Resultatgrad: (Ordinært resultat + finanskostnader)/driftsinntekter (18) Likviditetsgrad 2: (Omløpsmidler - varelager)/kort.gjeld

Kraftkonsernet SKS

Innhold

SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger
å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre.
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Konsernet har fokus på langsiktighet og verdiskapning for selskapets eiere og
kunder. SKS og datterselskapene skal delta i utviklingsprosjekter i samsvar med
konsernets strategiske mål. Det skal aktivt søkes etter nye lønnsomme forretnings
messige muligheter for å utnytte kompetanse, finansiell styrke og tekniske anlegg,
både regionalt, nasjonalt og, i noen grad, også internasjonalt.
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.

SKS er et nordnorsk kraftkonsern og deler sin virksomhet inn i følgende
forretningsområder:
• Vannkraftproduksjon
• Krafthandel
• Driftssentral og avregningstjenester
• Utvikling av ny fornybar energi
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Konsernet har hovedkontor på Fauske og har 113 medarbeidere.

Forsidefoto:
by north™

Foto: Rune Mattson
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Vi skaper muligheter

Salten Kraftsamband

Salten Kraftsamband

Visjonen uttrykker evne og vilje til å skape mulighet for
vekst og utvikling. Denne muligheten gjelder vekst innen
fornybar energiproduksjon, vekst innen salg og handel
av kraft, og mulighet for vekst og utvikling innen andre
forretningsområder konsernet er engasjert i.
Visjonen utrykker også viktigheten av å skape utvikling
internt. Konsernet skaper muligheter for ansatte g jennom
personlig og faglig utvikling, og konsernet skaper muligheter gjennom kontinuerlig forbedring av prosesser
og systemer.
Gjennom utbytter til eierne, betydelige årlige skatter og
avgifter, samt sponsorvirksomhet, skaper konsernet også
muligheter for fellesskapet.

Konsern
informasjon
Konsernsjefen har ordet
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Samfunnsansvar og bærekraft
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Salten Kraftsamband
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Selskaper i SKS

Konsernsjefen har ordet
2016 var et begivenhetsrikt, krevende og spennende år. Vi opererer i en bransje som har- og som fortsatt
vil oppleve utfordringer i årene fremover. At SKS opplever tider med utfordringer betyr også at vi har
muligheter – og det er nettopp det vi skal fokusere på i årene som kommer.
Konsernets strategiske mål har det siste år blitt ytterligere revidert og forankret. Fremover skal strategien i all
hovedsak omhandle SKS kjernevirksomhet innen vannkraftproduksjon og omsetning av elektrisk energi.
Åpenhet rundt konsernets strategiske målsettinger er viktig for å skape engasjement og for at vi i fellesskap
skal være med på å utvikle SKS. Vi skal opprettholde og styrke vår posisjon som landsdelens ledende kraftkonsern. For å oppnå dette må vi omstille oss ut fra de forutsetninger som råder.
I løpet av 2016 har vi gjennomført mange og omfattende tiltak. Åpning av kraftverkene Storelvvatn og
Oldereid 2 vitner om milepæler som er nådd innenfor våre utbyggingsprosjekt. I tillegg ble Govddesåga Kraftverk satt i prøvedrift.
SKS kraftsalg har i løpet av året fått tilført ressurser for å kunne utvikle og styrke selskapet for å ta større
markedsandeler og vokse innenfor krafthandel, herunder sluttbrukersalg av strøm til privat- og bedriftsmarkedet.
SKS har i 2016 solgt og kjøpt selskaper samt omstrukturert store deler av virksomheten. Konsernets organisasjonskart ser betydelig enklere ut i dag enn for et år siden. Dette er viktig for å få en tydeligere og mer
rasjonell organisering med økt fokus på kjernevirksomhet. Fokus på kjernevirksomhet tilsier også at vi har solgt
en del bygningsmasse på Fauske og Inndyr.
Det har vært og er fortsatt et kontinuerlig forbedringsarbeid med fokus på større inntjening og kostnadsreduksjoner. I SKS stiller vi krav til oss selv, våre arbeidskollegaer og våre omgivelser.
Like viktig er det at vi også bidrar og tar vare på hverandre. At vi opptrer i tråd med vårt verdigrunnlag. SKS
skal være en god arbeidsgiver der det skal legges til rette for gode arbeidsvilkår og et godt arbeidsmiljø. Et
friskhetsnærvær på over 96 prosent vitner om at vi trives og lykkes i det arbeid vi legger ned.

Steinar Pettersen,
konsernsjef, Salten Kraftsamband AS

Foto: Marte Antonsen
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Salten Kraftsamband

SKS-konsernet

Virksomheten
SKS er et nordnorsk kraftkonsern, største nordnorske kraftprodusent og landsdekkende kraftleverandør av strøm
i sluttbrukermarkedet.
Selskapet har et solid krafthandelsmiljø med lang fartstid
i bransjen som gir selskapet muligheter til å omsette egne
kraftressurser og kraftrettigheter som våre samarbeids
partnere er i besittelse av på en måte som gir god fortjeneste.
Som følge av god kompetanse tilbyr selskapet elektrisk
strøm til sluttbrukerkunder i hele Norge med et bredt utvalg
av gode produkter til konkurransedyktige priser. Kunder
som kjøper strøm hos SKS får muligheten til å motta én
faktura for strøm og nettleie. På miljøverdier har selskapet
betydelig omsetning av ulike typer sertifikater til andre land
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Eierstruktur

I SKS har vi alltid vært pionerer, og det skal vi være i fremtiden også. Modige og banebrytende, men ansvarlige for
samfunnet rundt. Derfor produserer vi fornybar energi ved 20 vannkraftverk og hjelper kundene våre til å velge det
beste strømproduktet.
Om SKS
Salten Kraftsamband AS (SKS) ble dannet som 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. Dagens
konsernmodell ble opprettet i 2003. Konsernet har de
senere årene spisset sin virksomhet innen kraftomsetning
og kraftproduksjon. Konsernets hovedkontor er lokalisert
på Fauske.

Salten Kraftsamband

innenfor EU-systemet, i tillegg til at selskapet i Norge forvalter elsertifikater både for produsenter og kjøpere.
Kraftproduksjonen fra, 20 kraftstasjoner i Salten og
Nord-Helgeland bidrar til å levere strøm fra fornybar kraftproduksjon tilsvarende 102 000 husstander per 31.12.2016.
SKS-konsernets driftssentral overvåker og styrer egne
og eksterne selskapers kraftanlegg. Konsernet tilbyr data
tjenester til elverk og andre kunder i området, samt bygg- og
vedlikeholdstjenester til elverk i- og utenfor Salten-regionen.
Medarbeidere, utdanning og arbeidsmiljø
Konsernet har 113 ansatte per 31.12.2016. Et godt arbeids
miljø er viktig for SKS sin verdiskapning og utvikling. Menn
eskene som arbeider i SKS er ved siden av vann, selskapets
viktigste ressurs. Det er viktig at strømkunder møter godt
motiverte og kunnskapsrike medarbeidere som er i stand
til å gi kunden det beste produktet. SKS gjør flere tiltak for
å ta våre på selskapets ansatte og for å tilby videre utvikling.
Det være seg kompetanseutvikling, helsefremmende tiltak,
sterkt fokus på HMS. I tillegg legges det til rette for sosiale
sammenkomster og et bredt tilbud av velferdsgoder, herunder lån av velferdshytter, båter og diverse utstyr.
SKS er en IA-bedrift og arbeider målrettet for å holde et
lavt sykefravær. Selskapet har et aktivt bedriftsidrettslag
som deltar innen sykkel, ski, fotball, toppturer m.m.

40 % – Bodø Kommune

13,33 % – Fauske kommune

14 % – Nordland
Næringsvekst AS

6,27 % – Bodø Energi AS
23,67 % – Jämtkraft AB

2,73 % – Bodø kommunale
pensjonskasse

Konsernstruktur

Konserntall per 31.12.2016

113 ansatte

Utdanningsnivå
Siv. ingeniør/master

27

86

100%

100%

SKS Produksjon AS

SKS Kraftsalg AS

SKS Eiendom AS

16

Ingeniør

100%

72%

Helgeland Småkraft AS

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

38

Bachelor

18

Energioperatører

19

Annen utdanning/fagarbeidere

Snittalder: 48,1 år

100%

17

Lærlinger
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58%

100%

SmiSto Kraft AS

Krutåga Kraft AS

Hattfjelldal Kraft AS

Rødøy-Lurøy Fiber AS
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Konsernledelsen

Styresammensetning

Steinar Pettersen
Konsernsjef

Odd-Tore Fygle
styreleder
Vara: Inga-Lill Sundsseth

Nils Christian Steinbakk
nestleder
Vara: Gry Janne Rugås

Erlend Rånes
Administrasjonsdirektør

Sten-Rune Brekke
Finansdirektør

Synne Bjørkbæk
styremedlem
Vara: Grete Monica Fjærvoll

Mona Liss Paulsen
styremedlem
Vara: Arne Juell

Anders Ericsson
styremedlem
Vara: Jan Åke Sjølund

Elisabeth Westberg
styremedlem
Vara: Tommy Borgh

Stein Mørtsell
Administrerende direktør
SKS Produksjon

Jørgen Gunnestad
Administrerende direktør
SKS Kraftsalg

Frank J. Berg
styremedlem
Vara: Berit Laastad

Linda Eriksen
styremedlem
Vara: Ann-Lisbeth Skjellvik

Stig Wiik
styremedlem
Vara: Are Ohna Jakobsen

Per Arne Mathisen
styremedlem
Vara: Alf-Harry Restad
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Salten Kraftsamband

SKS har flere vannkraftverkprosjekter som er konsesjonsgitte og konsesjonssøkte. Realisering og utbygging av disse
kraftverksprosjekter vil gi samfunnet tilgang på ny fornybar strøm til å varme opp flere tusen eneboliger i Norge.
I mai 2015 gikk SKS, i samarbeid med Helgeland Kraft, i gang med utbyggingen av kraftverkene Smibelg og Storåvatn
på Helgeland.
Govddesåga kraftverk
Kraftverkene Smibelg og Storåvatn
Sammen har selskapene etablert selskapet SmiSto Kraft Govddesåga kraftverk utnytter fallet i Govddesåga ned til
AS som er ansvarlig for utbyggingen. Smibelg og S toråvatn Arstaddalsdammen. Overføring av vannet i Govddesåga
kraftverker har reguleringsmagasiner med betydelig regu er regulert i forbindelse med utbygging av Arstaddalen og
lering, og vil være et viktig supplement til ny, fornybar elek- Sundsfjordverkene på 60-tallet. Olje- og energideparte
triskkraft i kraft. Kraftverkene er planlagt idriftsatt innen mentet godkjente konsesjonen for bygging av kraftverket
utgangen av 2019 etter en byggeperiode på 4,5 år. Kraft i januar 2013 og prosjektet ble igangsatt høsten 2013. Kraftverkene får en samlet årsproduksjon på ca. 210 GWh som verket består av 3 aggregat på totalt 28 MW. To av aggregatene ble satt i prøveproduksjon i 2016, mens det tredje
tilsvarer strømforbruket til ca. 10 500 eneboliger i Norge.
aggregatet vil komme i produksjon i løpet av 2017. Forventet
årsmiddelproduksjon av strøm er 58 GWh noe som tilsvarer
Nøkkeltall
Smibelg
Storåvatn
strømforbruket i 2 900 eneboliger i Norge. I tilknytning
35 MW
til
kraftverket er det bygget ny 132 kV linje fra kraftverket
Installert effekt
33 MW
(8 MW + 27 MW)
til Sundsfjord.
115 GWh

95 GWh

Fallhøyde

490 meter

530 meter

Lengde tunnel

10 km

10 km

Nye Oldereid Kraftverk
Nye Oldereid kraftstasjon ble offisielt åpnet høsten 2016.
Den nye kraftstasjonen erstatter et tidligere kraftverk fra
1953. Den nye kraftstasjonen er tilkoblet den eksisterende
rørgate og benytter samme vannet som tidligere fra inntaksmagasinenet i Børnupen og lukeregulert tilsig fra Gjømmer
vann og Mangevann. Mer effektiv utnyttelse av vannet bidrar
til at kraftproduksjonen øker med ca 10 GWh til en årlig
kraftproduksjon på 80 GWh. Økningen på 10 GWh gir strøm
til 500 eneboliger i Norge.
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Realisering og utbygging av
disse kraftverksprosjekter vil gi
samfunnet tilgang på ny fornybar
strøm til å varme opp flere tusen
eneboliger i Norge.

Ny fornybar energi

Årlig produksjon

Salten Kraftsamband

Nøkkeltall – Govddesåga kraftverk
Installert effekt

28 MW (18 MW + 7 MW + 3MW)

Årlig produksjon

58 GWh

Fallhøyde

220 meter

Lengde tunnel

2 km

Utfordringer ved ny fornybar kraftutbygging
Fornybar vannkraft skattlegges i dag hardere
enn noen annen næring i Norge. I tider med
lave kraftpriser gir dette uønskede virkninger
for nyinvesteringer og tiltrengte reinvesteringer
for vannkraftverk. SKS har med bakgrunn i lave
kraftpriser og stort skattetrykk vanskelig med
beregne økonomisk lønnsomhet i å realisere ny
vannkraftutbygging og reinvesteringer i eksisterende kraftverk. Dette er et stort paradoks
i den norske regjeringens arbeid for økt grønn
konkurransekraft.
Nettsituasjonen i Salten er anstrengt på
grunn av liten kapasitet i sentral- og regionalnettet. I verste fall kan begrenset nettkapasitet
medføre utsettelse av planlagte kraftutbygg
inger, samt at eksisterende kraftverk til tider får
produksjonsbegrensninger.
Viktige tiltak for å løse nettutfordringene
er bygging av ny 132 kV linje mellom Halsa og
Svartisen, bygging av ny Salten trafo, samt bygging av ny 132 kV linje til Salten trafo. Ny 132 kV
linje Halsa-Svartisen forventes i drift i løpet av
2017. Ny Salten trafo og ny 132 kV linje til Salten
trafo er fortsatt under planlegging.

Nøkkeltall – Nye Oldereid kraftverk
Installert effekt

15 MW

Årlig produksjon

80 GWh

Fallhøyde

321 meter

Lengde ny rørgate

95 meter

Åpning av nye Oldereid Kraftverk.
Ordfører i Bodø Kommune, Ida Pinnerød
og konsernsjef i SKS, Steinar Pettersen

Kjærringøy

Kraftproduksjon

1

1

Undfossen Kraftverk
Etbl. 1953 – 5 GWh

12 Govddesåga Kraftverk
Etbl. 2016 – 58 GWh

2

Heggmoen Kraftverk
Etbl. 1924 – 52 GWh

13 Forså Kraftverk
Etbl. 1963 – 48 GWh

Sjønstå Kraftverk
Etbl. 1983 – 282 GWh

14 Sundsfjord Kraftverk
Etbl. 1963 – 535 GWh

Storelvvatn Kraftverk
Etbl. 2015 – 19 GWh

15 Sjøfossen Kraftverk
Etbl. 1950 – 27 GWh

Lomi Kraftverk
Etbl. 1979 – 362 GWh

16 Reinskar Kraftverk
Etbl. 2008 – 44 GWh

6

Fagerli Kraftverk
Etbl. 1975 – 282 GWh

17 Langvann Kraftverk
Etbl. 1979 – 21 GWh

7

Daja Kraftverk
Etbl. 1958 – 157 GWh

18 Skromma Kraftverk
Etbl. 2008 – 9,7 GWh

8

Oldereid Kraftverk
Etbl. 1953 – 80 GWh

19 Reppa Kraftverk
Etbl. 1956 – 74 GWh

9

Svartevatn Kraftverk
Etbl. 2008 – 3,2 GWh

20 SmiSto Kraftverk.
Under bygging!
Smibelg Kraftverk (115 GWh)
og Storåvatn Kraftverk (95 GWh)

3

4

5

E6

2

SKS Hovedkontor
Fauske

Bodø

3
Sulitjelma

8
9
10

Sundsfjord

10 Nordandselva Kraftverk
Etbl. 2006 – 9,5 GWh
11 Steinåga Kraftverk
Etbl. 2008 – 24,5 GWh

18

15 14
16 13

11
12

17
Ørnes
Glomfjord

21 Kangsliåga Kraftverk
Etbl. 2010 – 11 GWh

Saltfjellet

Rødøya

19

Træna

20
Lurøya

Lovund

Mo i Rana

21

6

Misvær
Rognan

7

5

4
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Samfunnsansvar
og bærekraft

Salten Kraftsamband

14 %

SKS bidrar også til felleskapet gjennom betaling av store
summer i skatter og avgifter til kommunene i Saltenregionen
og Nordland fylkeskommune. Den Norske stat mottar også
en betydelig andel av sum totale skatter og avgifter. Produk
sjonsselskapene i konsernet er forpliktet til å avgi konsesjonskraft og kvotekraft til berørte kommuner, N
 ordland
fylkes
kommune og lokale kraftselskaper. Kvotekraften
levers til selvkost, mens konsesjonskraften leveres til en pris
fastsatt av Olje- og energidepartementet. For 2016 avgis det
324 GWh, dette utgjør en betydelig verdi for mottakerne.

Bidrag til samfunnet 2016
38 155

Konsesjonsavgift lokalt

11 718

Arbeidsgiveravgift

6 558

Naturressursskatt

23 918

Grunnrenteskatt

36 634

Alminnelig skatt

14 716

Konsesjonskraft

13 247

Kvotekraft

15 796

Sponsorarter
Skattetrekk fra ansatte
Sum

4 379
26 763
191 884

Verdi av konsesjonskraft og kvotekraft er bergegnet basert
på gjennomsnittlig områdepris i NO4

28 %

192
MNOK

8%

SKS er en viktig bidragsyter til det «grønne skiftet» gjennom produksjon av fornybar vannkraft og levering av CO2 fri
strøm til samfunnet. SKS bygger energiløsninger for generasjoner, og vi baner vei for fornybarsamfunnet gjennom vår
kjernevirksomhet. SKS er en av de viktigste næringslivsaktørene i Nordland fylke, og vi ønsker å drive vår virksomhet
på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.

Eiendomsskatt

20 %

2%

7%

Vannkraften er en fornybarressurs som bidrar til klima
målene og skaper verdier og arbeidsplasser i Nordland.
Nordland har naturgitte fortrinn som gjør oss godt rustet for
omstillingen som må til for at Norge skal klare overgangen til
nullutslippssamfunnet.
I over 60 år har SKS tatt sitt samfunnsoppdrag på
alvor og gjennom utbygging av vannkraft medvirket
til velferdsutviklingen.
Kraftoverskuddet vi har i dag, sammen med rekordlave
priser, kan åpne for spennende industrielle vekstmuligheter
i nord. Dette til eksempel innenfor kraftkrevende industri,
hydrogenproduksjon basert på vannkraft eller etablering av
store datasentre.
Utøvelse av samfunnsansvar i SKS innebærer at konsernet skal ivareta sosiale og miljømessige hensyn i driften.
Samfunnsrollen skal utøves på en måte som bidrar til konkurransefortrinn både for selskapet og for eierne. I sam
funnet rundt oss skal vi jobbe og bo, vi skal vokse opp og vi
skal bli gamle. I dette samfunnet skal vi oppleve og oppdage.
Vi skal la oss engasjere og inspirere, vi skal aktiviseres og
utfordres, vi skal ta vare på, og vi skal bygge nytt. Vi skal
skape stolthet og tilhørighet – derfor:
• støtter vi lag og foreninger innen idrett og kultur
– aktører som skaper uforglemmelige og stolte øyeblikk
• støtter vi utdanningsinstitusjoner og stiftelser
– alle med læring og kunnskap i fokus.
• engasjerer vi oss i kunnskapsbedrifter og
næringslivsfond – alle med formål om å skape et
verdiskapende næringsliv.
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6%
3%
13 %

8%

Lokalt
vs sentralt
72 %

19 %

Eiendomsskatt

Alminnelig skatt

Konsesjonsavgift

Konsesjonskraft

Arbeidsgiveravgift

Kvotekraft

Naturressursskatt

Sponsorater

Grunnrenteskatt

Skattetrekk fra ansatte

Lokalt

Sentralt

Jakobsbakken. Foto: Rune Mattson
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Friskhetsnærvær
SKS legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der datterselskaper, linjeledelse og den enkelte arbeidstaker involveres og gjøres ansvarlig i forhold til de målsettinger og planer som vedtas. Arbeidsmiljøutvalg, verneombud,
HR-stab og KHMS bidrar spesielt og i samarbeid med vår
bedriftshelsetjeneste i utøvelsen, og at denne er i samsvar
med arbeidsmiljølovens intensjoner.

HMS-tjenestens hovedoppgave er forebyggende
HMS-arbeid. SKS har siden vært en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Konsernet hadde i 2016 et totalt sykefravær
på 3,49 %, dette er høyere enn i 2015 (3,21 %). Dette utgjør et
friskhetsnærvær i 2016 på 96,51 %.

Salten Kraftsamband

21

Konserninformasjon

Friskhetsnærvær de siste seks årene:

Gjennomsnitt:

2010

97,05 %

2011

96,49 %

2012

94,33 %

2013

96,28 %

2014

96,76 %

2015

96,75 %

2016

96,51 %

96,31 %

Foto: SKS

22

Årsmelding 2016

Salten Kraftsamband

Salten Kraftsamband

Konserninformasjon

Foto: by north™

Nyskapende
I SKS skal vi vise vilje og evne til å tenke nytt,
være innovativ og kreativ. Vi skal evne å gå
i front og velge å ha en proaktiv tilnærming
til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre.
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Foto: by north™

Selskaper
i SKS
Salten Kraftsamband AS

26

SKS Produksjon AS

28

SKS Kraftsalg AS

30

SKS Eiendom AS

32

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

34

Govddesåga Kraftverk AS

36

Helgeland Småkraft AS

38
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Selskaper i SKS

Salten Kraftsamband AS
Salten Kraftsamband, morselskap i SKS-konsernet, leverer fellestjenester gjennom sine støttefunksjoner for
datterselskapene og strategisk utvikling av konsernet som helhet. Selskapet består av konsernsjef, samt stabene
administrasjon og finans.
Administrasjon
Fellestjenester er samlet i egen stab. Administrasjonsstab ledes av administrasjonsdirektør som har ansvaret
for SKS-konsernets IT, HR, kommunikasjon og KHMS. IT-
avdelingen bistår selskapene med drift og vedlikehold av
servere, telefoni, og IT-support. HR-avdelingen leverer
tjenester innen strategisk planlegging, koordinering og rådgivning innenfor områder som personalforvaltning, kompe
tanseutvikling, rekruttering og organisasjonsutvikling.
Kommunikasjonsstaben har ansvar for intern og ekstern
informasjonsvirksomhet, konsernets sponsorportefølje og
omdømmearbeid. KHMS-staben leverer tjenester innen
etablering, koordinering og internt tilsyn innenfor områder
som kvalitetsstyring/kvalitetssikring, HMS, beredskap og
ytre miljø.

Finans
Økonomi og regnskap er samlet i finansstaben som skal
understøtte daglig drift i konsernet og som gir vekst
innenfor fornybar kraftproduksjon og levering av strøm til
sluttbruker. Finansdirektør leder staben som har ansvaret
for SKS-
konsernets innkjøp, økonomi og regnskaps
tjenester. Økonomiavdelingen har det operative ansvaret
for konsernets tjenester innenfor skade- og tingforsikring,
likviditetsplanlegging og oppfølging av finansstrategien.
Økonomi
avdelingen ivaretar også controllerfunksjonen
ovenfor krafthandelsvirksomheten i konsernet. Regnskaps
avdelingen leverer tjenester innenfor lønns- og regnskaps
tjenester samt sekretariats tjenester. Finansstaben har overordnet ansvar for innkjøp til konsernet.

Salten Kraftsamband AS

Steinar Pettersen
konsernsjef

Oversikt over resultat- og balansetall
Beløp i 1000 kr

2016

2015

Driftsinntekter

42 144

28 582

Driftskostnader

49 707

41 679

Driftsresultat

-7 563

-13 097

Finans

1 492

81 882

Res. før skatt

-6 071

68 785

Skatt

-6 278

388

207

68 397

3 954 365

3 944 330

Resultat
Anleggsmidler
Omløpsmidler

120 060

182 228

Egenkapital

1 883 474

1 908 267

Langsiktig gjeld

2 148 994

2 156 405

Kortsiktig gjeld

41 957

61 886

4 074 425

4 126 558

30

22

Totalbalanse
Foto: by north™

Antall ansatte

30
18

12
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Selskaper i SKS

SKS Produksjon AS
SKS
Produksjon AS

SKS Produksjon er det første leddet i prosessen med å fremskaffe elektrisk energi til strømkundene gjennom
produksjon av strøm fra sytten vannkraftverk i Fauske-, Gildeskål og Bodø kommune per 31.12.2016. Beregnet
årsmiddelproduksjon fra kraftverkene er 1 961 000 000 kWh eller 1 961 GWh som tilsvarer strømforbruket til 98 000
husstander i Norge. De fleste kraftverkene har reguleringsmagasin noe som gir mulighet til å produsere elektrisk
energi når behovet for strøm hos sluttbruker er størst.
Nye Oldereid kraftverk ble offisielt åpnet høsten 2016 og
erstatter et kraftverk som ble satt i drift i 1953. Kraftverket
øker produksjonskapasiteten med 10 GWh per år til beregnet middelproduksjon på 80 GWh per år. Kraftverket utnytter vann til kraftproduksjon fra samme reguleringsmagasin
og vannveier som tidligere.
Som en ledd i å styrke produksjonsvirksomheten ble
øvrige eiere i Govddesåga Kraftverk AS kjøpt ut i 2016.
Govddesåga Kraftverk forestår bygging av et nytt vannkraftverk i Beiarn kommune hvor vannet blir utnyttet til
kraftproduksjon i et allerede regulert elveleie. Kraftverket
startet prøveproduksjon med 2 av 3 aggregater 2016, mens
det tredje blir igangsatt 2017. Forventet årsproduksjon fra
kraftverket er 58 GWh. Selskapet er fusjonert med SKS
Produksjon med regnskapsvirkning fra 1.1.2017.
SKS Produksjon AS eier 50 % av felleseide Smisto Kraft
AS. Smisto Kraft AS startet utbygging av Smibelg- og
Storåvatn kraftverker i Rødøy og Lurøy kommuner sommer
en 2015. Kraftverkene har reguleringsmagasin med
betydelig regulering og får en samlet årsproduksjon på ca
210 GWh. Kraftverkene er planlagt idriftsatt innen utgangen
av 2019.
SKS Produksjon AS er rigget for ytterligere vekst
gjennom å øke produksjonen i eksisterende vannkraftanlegg,
samt med utbygging av nye vannkraftprosjekter. Selskapet
har mottatt konsesjon for å bygge flere vannkraftverk, men
rammebetingelsene for kraftproduksjon over 10 MVA medfører at det i liten grad er lønnsomhet i å utvide eller bygge
ny vannkraftproduksjon med dagens skatteregime.
Nettsituasjonen i Salten er anstrengt på grunn av
liten kapasitet i sentral- og regionalnettet. I verste fall kan
begrenset nettkapasitet medføre utsettelse av planlagte
kraftutbygginger, samt at eksisterende kraftverk til tider får
produksjonsbegrensninger.

Viktige tiltak for å løse nettutfordringene er bygging av
ny 132 kV linje mellom Halsa og Svartisen, bygging av ny
Salten trafo, samt bygging av ny 132 kV linje til Salten trafo.
Ny 132 kV linje Halsa-Svartisen forventes i drift i løpet av
2017. Ny Salten trafo og ny 132 kV linje til Salten trafo er fortsatt under planlegging.
Nordland har et stort kraftoverskudd, og arbeid på
sentral
nettet mellom Nordland og Trøndelag har ført
til begrenset overføringskapasitet og lavere kraftpriser
i vårt område.
SKS Produksjon AS har blant landets høyeste nettkostnader (sum fastledd + energiledd). Dette skyldes det høye
energileddet som er en konsekvens av ugunstig marked- og
nettsituasjon. Mange aktører inkl. Statnett mener at produsentene må ta en større del av sentralnettskostnadene
framover. Statnett planlegger derfor en betydelig økning av
fastleddet som i 2017 er på 1,3 øre/kWh. En økning med 0,5
øre/kWh til 1,8 øre/kWh vil medføre at SKS Produksjons innmatingskostnader øker med ca. 10 mill. kr pr.år.
For å sørge for effektiv drift og vedlikehold av kraftverk
ene er det etablert tre stasjonsgrupper. Én gruppe er lokali
sert i Sulitjelma og én er lokalisert i Sundsfjord. Den siste
stasjonsgruppa, som drifter kraftverkene i Bodø og i Beiarn,
er mobil og har ikke fast oppmøtested. SKS Produksjon har
god kompetanse og lang erfaring på styring og overvåking
av kraftproduksjonen gjennom en døgnkontinuerlig bemannet driftssentral på Fauske. Driftssentralen overvåker også
regionalnettet i Bodø, Beiarn, Gildeskål, Rødøy og Lurøy kommune. Selskapet har egen markedsavdeling som arbeider
med produksjonsoptimalisering, samt en prosjektavdeling
som styrer større vedlikeholds- og fornyingsprosjekter.
Det brukes også ressurser på energiprosjekter i andre
selskaper som konsernet har eierinteresser i, eksempelvis Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, Helgeland Småkraft AS og
Krutåga Kraftverk AS.

100 % SKS
Stein Mørstsell
administrerende direktør

Oversikt over resultat- og balansetall
Beløp i 1000 kr

2016

2015

Driftsinntekter

483 773

486 161

Driftskostnader

293 330

276 376

Driftsresultat

190 443

209 785

Finans

-8 782

-7 495

181 661

202 290

Skatt

92 895

104 653

Resultat

88 766

97 637

1 933 050

1 350 184

Res. før skatt

Anleggsmidler
Omløpsmidler

77 865

93 559

1 414 922

856 953

Langsiktig gjeld

427 750

271 750

Kortsiktig gjeld

167 167

314 990

2 010 915

1 443 743

69

77

Egenkapital

Totalbalanse
Antall ansatte

69
62

7

30

Årsmelding 2016

Salten Kraftsamband

Salten Kraftsamband

31

Selskaper i SKS

SKS Kraftsalg AS
SKS Kraftsalg er landsdekkende leverandør av elektrisk strøm til privat og bedriftsmarkedet. Kundesenteret
i SKS Kraftsalg scorer høyt i Norsk Kraftsalgbarometers
måling i 2016 for produktkunnskap og kundebehandling.
Selskapet har i 2016 økt bemanningen innenfor strømsalg
til privatpersoner og bedrifter. Selskapets strategi er
å kunne tilby kundene et bredt utvalg av produkter til
konkurransedyktige priser.
SKS Kraftsalg tilbyr strømkunder muligheten til å motta
strømfaktura for kraft og nettleie på en faktura. En felles
faktura for strøm og nettleie er en forenkling som gir strømkundene større valgfrihet og bedre oversikt over strømkostnadene. Flere distribusjonsselskap i Nordland selger strøm
til sine kunder i kommisjon fra SKS Kraftsalg. SKS Kraftsalg
kjøpte opp Indre Salten Energi sin strømkundeportefølje
01.01.2016.
Selskapets ansatte har mange års erfaring fra det
nordiske kraftmarkedet og er rigget for vekst innenfor
kraftomsetning. Innkjøp av gode analyser og ansatte med

lang fartstid i bransjen gjør selskapet i stand til å omsette
de kraftressursene som samarbeidspartnere og kommuner
er i besittelse av på en måte som gir god fortjeneste både
for kunde og eget selskap. Dette gjelder både kunder med
litt større forbruk og kunder som har kraftproduksjon eller
kraftrettigheter. På miljøverdier har selskapet betydelig
omsetning av ulike typer sertifikater til andre land innenfor
EU-systemet i tillegg til at selskapet i Norge forvalter elsertifikater både for produsenter og kjøpere.
SKS Kraftsalg er en betydelig aktør innenfor avregningstjenester. Selskapet har hatt balanseansvaret for samtlige
kraftselskap i Salten helt siden 1992. Dyktige medarbeidere
og gode systemer gjør selskapet i stand til å påta seg nye
utfordringer på en offensiv måte for alle samarbeidspartnere. Gjennom et godt samarbeid med den døgnbemannede
driftssentralen til SKS Produksjon kan selskapet tilby en
tjeneste hvor produsentene kan melde inn endringer i sine
produksjonsplaner når som helst i døgnet. På den måten kan
de minimalisere sine ubalansekostnader.

SKS
Kraftsalg AS

100 % SKS
Jørgen Gunnestad
administrerende direktør

Oversikt over resultat- og balansetall
Beløp i 1000 kr

2016

2015

Driftsinntekter

391 496

348 874

Driftskostnader

380 978

341 835

Driftsresultat

10 518

7 039

Finans

586

1 356

11 104

8 395

Skatt

2 734

2 402

Resultat

8 369

5 993

Anleggsmidler

16 515

14 126

Omløpsmidler

137 054

128 213

97 632

89 360

Res. før skatt

Egenkapital
Langsiktig gjeld

1 363

737

Kortsiktig gjeld

54 573

52 242

153 569

142 339

14

11

Totalbalanse
Foto: Marte Antonsen

Antall ansatte

14
5

9
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Selskaper i SKS

SKS Eiendom AS
SKS
Eiendom AS

SKS Eiendom AS er tredje største eier i Nord-Salten Kraft
Som ledd i å ha fokus på kjernevirksomheten til SKS Produksjon AS og SKS Kraftsalg AS er investeringer av industriell AS med ca 17,1 % av aksjene. Nord-Salten Kraft AS er et integrert energiselskap med både gjennomsnittlig årsprodukeller finansiell karakter samlet i SKS Eiendom AS.
Selskapet er største eier i Rødøy-Lurøy Kraftverk AS sjon på 257 GWh elektrisk strøm per år og nettoperatør for
med ca 72,1 % av aksjene. Rødøy-Lurøy Kraftverk AS eier distribusjons- og regionalnett fra Kobbelv til Bognes. Gjenett kraftverk som produserer i gjennomsnitt 75 GWh per nom kjøp av aksjer som legges ut for salg øker SKS Eiendom
år tilsvar
ende strøm til 3 750 husstander. Rødøy-Lurøy AS sin eierandel i selskapene.
SKS Eiendom AS har også eierinteresser innenfor andre
Kraftverk AS solgte nettvirksomheten til Nordlandsnett med
virkning fra 01.01.2016. I etterkant av salget av nettet ble det energiselskaper i Salten, samt andre mindre eierposter.
Selskapet står som eier og ansvarlig for driften og utleien
utbetalt et ekstraordinært utbytte, hvor SKS Eiendom AS sin
av SKS konsernets bolig-, forretnings- og driftsbygg som
andel av utbytte er inntektsført med 10,3 mill.kr.
Selskapet eide frem til 3. august 2016 57,2 % av aksjene ikke inngår innenfor kraftproduksjon virksomheten. Seli Sjøfossen Næringsutvikling AS. Aksjene ble da solgt til skapet har forretningsbygg lokalisert på Fauske, Beiarn
Beiarn kommune og Gildeskål kommune. Salg av aksje og Inndyr. Alt tilgjengelig næringsareal er utleid, hoved
posten i Sjøfossen Næringsutvikling AS ga et regnskaps- sakelig til selskaper i konsernet, men også til eksterne
selskap. Selskapet vurderer om deler av eiendomsmassen
messig tap på 5,9 mill.kr.
skal avhendes.

100 % SKS
Sten-Rune Brekke
daglig leder

Oversikt over resultat- og balansetall
Beløp i 1000 kr

2016

2015

Driftsinntekter

8 074

7 881

Driftskostnader

8 987

9 536

Driftsresultat

-913

-1 655

Finans

13 394

13 574

Res. før skatt

12 481

11 919

Skatt

623

-36

11 858

11 955

Anleggsmidler

119 638

145 690

Omløpsmidler

121 536

98 078

Egenkapital

228 153

228 216

Resultat

Langsiktig gjeld

-

-

Kortsiktig gjeld

13 021

15 552

241 174

243 768

0

0

Totalbalanse
Antall ansatte

0
0

0
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Selskaper i SKS

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS eier ett vannkraftverk
i Tjongsfjorden i Rødøy kommune. Gjennomsnittlig kraftproduksjonen på 75 GWh per år tilsvarer strøm til ca 3 750
husstander. Selskapet vurderer muligheten til å øke vannkraftproduksjonen gjennom forbedringstiltak og utbyggingsalternativer. Selskapet har en kommisjonæravtale
med SKS Kraftsalg AS om å tilby kundene kraft til konkurransedyktig pris. Selskapet har vært sentral i utbygging av

fibernett i kommunene Rødøy, Lurøy og Træna gjennom sitt
heleide datterselskap Rødøy Lurøy Fiber AS.
Som ledd i å fokusere på kjernevirksomheten valgte
selskapet å selge nettvirksomheten ved utgangen av 2015.
De fleste ansatte ble med over til Bodø Energi AS og Nordlandsnett AS i forbindelse med salget av nettet. Selskapet
har i dag en ansatt som forestår daglig drift av vannkraft
verket, samt innleid daglig leder fra SKS Produksjon AS.
Øvrige tjenester kjøpes fra selskaper i SKS konsernet.

72,13 % SKS
12,05 % Lurøy kommune
4,17 % Træna kommune
11,65 % Private aksjonærer

Jon Larsen
daglig leder

Oversikt over resultat- og balansetall
Beløp i 1000 kr

2016

2015

Driftsinntekter

17 933

89 576

Driftskostnader

10 080

103 056

Driftsresultat

7 853

-13 480

Finans

Foto: SKS

163

150

Res. før skatt

8 016

-13 330

Skatt

2 480

-2 506

Resultat

5 536

-10 824

Anleggsmidler

27 162

168 596

Omløpsmidler

38 685

36 436

Egenkapital

55 127

49 585

Langsiktig gjeld

-

-

Kortsiktig gjeld

10 720

155 447

Totalbalanse

65 847

205 032

1

25

Antall ansatte

1
1

0
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Govddesåga Kraftverk AS
Govddesåga Kraftverk AS er datterselskap av SKS
Produksjon AS og vil bli fusjonert med SKS Produksjon
med regnskapsvirkning fra 1.1.2017. Govddesåga Kraftverk
AS bygger nytt kraftverk i Arstaddalen i Beiarn kommune.
Bygging av kraftverket startet sommeren 2013. 2 av 3 aggregater ble satt i prøveproduksjon i 2016, mens det tredje blir
igangsatt 2017. Elven Govddesåga er allerede regulert i forbindelse med etablering av Arstaddalsdammen og Sundsfjord kraftverk på 60 tallet. Årsproduksjonen er beregnet

til 58 GWh med en installert effekt på 28 MW tilsvarende
strømforbruk i 2 900 husstander. Kraftverket har ikke magasin og vil være et rent elvekraftverk som produserer vannkraft etter tilsig. Vanntuneller og stasjonshall er sprengt ut
i fjellet.
I tilknytning til kraftverket ble det bygget ny 132 kV linje
til Sundsfjord. Daglig leder er innleid fra SKS Produksjon AS.

100 % SKS
Rune Stensland
Daglig leder

Oversikt over resultat- og balansetall
Beløp i 1000 kr

2016

2015

Driftsinntekter

961

-

Driftskostnader

3 200

658

Driftsresultat

-2 239

-658

Finans

22

48

Res. før skatt

-2 217

-610

Skatt

-3 020

-697

802

86

308 475

248 440

Resultat
Anleggsmidler
Omløpsmidler

14 658

10 501

Egenkapital

102 626

101 823

Langsiktig gjeld

213 076

138 378

Kortsiktig gjeld

7 431

18 740

323 133

258 941

0

0

Totalbalanse
Foto: by north™

Antall ansatte

0
0

0
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Helgeland Småkraft AS
Helgeland Småkraft AS er datterselskap av SKS Produksjon AS på utbygging av Mølnhusbekken kraftverk og konsesjons
AS. Helgeland Småkraft AS ble etablert i 2005 for å utvikle til Krutåga Kraftverk AS på utbygging av Krutåga kraftverk.
småkraftverk på Helgeland. Selskapet har ett kraftverk satt Mølnhusbekken kraftverk vil kunne produsere om lag 19
i drift i 2010 med installert effekt på 3 MW og forventet års- GWh årlig. Dette tilsvarer strømforbruket til ca 950 husstanproduksjon på 10,6 GWh tilsvarende strømforbruket hos 530 der. Krutåga kraftverk har en estimert kraftproduksjon på
husstander i Norge. Realisert kraftproduksjon har ikke stått 126 GWh per år tilsvarende strømleveranse til 6 300 hustil forventningene da kraftproduksjonen har vært lavere. Sel- stander. Ved realisering vil kraftverkene gi en stor mengde
ny, fornybar kraft som til en viss grad er regulerbar.
skapet mottar elsertifikater på kraftproduksjonen.
Videre har NVE gitt innstilling til OED om nettilknytning
Selskapet har to datterselskaper som har som formål
å skaffe rettigheter og bygge ut ny kraftproduksjon. I datter- til en 132 kV kraftledning fra Krutåga til Varntresk, inkludert
selskapet Hattfjelldal Kraft AS har selskapet en eierandel på en ny 220/132/22 kV transformatorstasjon i Varntresk. Daglig leder er innleid fra SKS Produksjon AS.
58 % og 50,1 % i Krutåga Kraft AS.
Selskapene mottok i 2016 NVE's innstilling om at de
anbefaler at det blir gitt konsesjon til Hattfjelldal Kraftverk

Helgeland Småkraft AS

100 % SKS
Jon Larsen
Daglig leder

Oversikt over resultat- og balansetall
Beløp i 1000 kr

2016

2015

Driftsinntekter

1 581

1 182

Driftskostnader

2 474

1 797

Driftsresultat

-893

-615

Finans
Res. før skatt

-13
-628

Skatt

-227

-190

Resultat

-656

-438

42 049

42 194

Anleggsmidler
Omløpsmidler

1 128

1 960

42 666

42 572

Langsiktig gjeld

145

1 065

Kortsiktig gjeld

645

517

43 456

44 154

0

0

Egenkapital

Totalbalanse
Foto: SKS

10
-883

Antall ansatte

0
0

0
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Konserninformasjon

Engasjert
foto: by north™

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

foto: by north™

Eierstyring og
selskapsledelse
Eierstyring og selskapsledelse

44

Vannkraften under press46
Styrets beretning
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Selskaper i SKS

Eierstyring og
selskapsledelse
SKS konsernet er ikke børsnotert og plikter derfor ikke selskapets totale kapitalsituasjon tillater det, skal minimum
å rapportere etter NUES – anbefaling til eierstyring og 70 % av konsernets resultat før minoritetsinteresser disposelskaps
ledelse. Selskapet ønsker likevel å bruke anbe neres til utbytte.
falingen som et grunnlag for rapportering av eierstyring og
Likebehandling av aksjeeiere og
selskapsledelse.
Konsernets verdier og etiske retningslinjer danner grunn- transaksjoner med nærstående
lag for hvordan den enkelte som opptrer på vegne av sel- Salten Kraftsamband har én aksjeklasse. Hver aksje gir én
skapet skal opptre i møte med omverden. Konsernets etiske stemme på generalforsamlingen. Transaksjoner av vesentlig
retningslinjer skal med jevne mellomrom evalueres i tråd art med nærstående skal behandles i styret.
med samfunnsmessig utvikling innen etikkområdet.
SKS er sitt samfunnsansvar bevist gjennom å være med Fri omsettelighet
å bidra til å skape en region og lokalsamfunn mennesker Ethvert aksjeerverv er betinget av samtykke fra selskapet
styre. Styret kan nekte samtykke dersom aksjeerverv vil
ønsker å være en del av.
innebære at selskapet ikke får en eierstruktur som tilfredsstiller lovgivingens krav til offentlig eierskap i konsesjonsVirksomhet
Selskapets formål er bestemt gjennom vedtekter: «Selskap rettslig sammenheng. Ingen kan direkte eller indirekte eie
ets formål er, dels i egen regi og dels gjennom deltagelse mer enn 49 % av aksjene i selskapet.
i andre selskaper, eie, drifte og bygge kraftverk og over
føringsanlegg samt omsetning av kraft, og for øvrig yte Generalforsamling
tjenester til andre prosjekter innenfor energirelaterte eller Innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen følger
aksjelovens kap. 5. I generalforsamlingen teller en aksje en
andre avledede forretningsområder».
Eierne og styret legger føringer på de overordnede stra- stemme. Styreleder og daglig leder skal være tilstede på
tegier selskapet arbeider med. Dette er styrende for mål og generalforsamlingen med mindre det foreligger gyldig forfall.
strategier i det enkelte datterselskap.
Valgkomité
Selskapet har ingen valgkomite. Eierne skal i god tid før
Selskapskapital og utbytte
Konsernets egenkapital var per 31.12.16 1 538 mill. kr. Dette generalforsamlingen avholde et eiermøte hvor kandidater til
utgjør 31 % av konsernets totalkapital. Styret anser egen styret og styresammensetning drøftes.
kapital, inkludert arbeid med videre kapitalisering, som tilBedriftsforsamling og styre,
fredsstillende for konsernets strategier og aktiviteter.
Selskapet har som mål å gi stabil inntjening og forutsig- sammensetning og uavhengighet
barhet for eierne. Utbyttepolitikken i selskapet er bestemt Selskapet har ikke bedriftsforsamling. Eiere med mellom 10
gjennom aksjonæravtalen. Utbytte skal til enhver tid skje og 30 % eierandel har rett på ett styremedlem. Eiere med
under hensyn til selskapets behov for et forsvarlig kapi- større eierandel har rett på to medlemmer. De ansatte har
talgrunnlag for gjennomføring av vedtatte planer. Dersom rett til å velge to styremedlemmer. Det skal etterstrebes en

balansert kjønnsfordeling i styret. Leder og nesteleder til
styret velges av generalforsamlingen. Styrets medlemmer
velges for to år av gangen.
Styrets arbeid
SKS ledes og styres i samsvar med lovgivningen samt
anerkjente prinsipper om god eierstyring og selskapsledelse for ikke børsnoterte selskaper. Konsernstyret er premissleverandør for alle virksomheter i konsernet, gjennom
vedtatte strategier for selskapene. Konsernstyret påser at
forvaltning og entreprenørskap skjer innenfor en ramme av
effektiv oppfølging og kontroll, slik at risikoer blir vurdert og
håndtert. Det foretas periodisk rapportering av selskapets
virksomhet, stilling og resultatutvikling. Styrets arbeidsplan
sikrer at planer og budsjetter for selskapets virksomhet fastsettes og følges opp, samt at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning, er gjenstand for betryggende
kontroll. Konsernstyrets overordnede målsetting er å skape
og synliggjøre verdier for eierne.
Risikostyring og intern kontroll
Selskapets risikostyring omhandler blant annet tilsyn og
oppfølging av risikodokumenter for ulike deler av virksomheten. Det er over tid en målsetting på risiko området, å tilpasse og utvikle systemer og rutiner mot «best practice»,
samt internasjonale revisjonsstandarder. Det innebærer at
det fokuseres på videre utvikling av de fem komponentene;
kontrollmiljø, risikovurderingsprosess, informasjonssystem,
kontrollaktivitet og overvåkning av kontroller. Dette må skje
parallelt med at det fokuseres på de tre dimensjonene; drift,
rapportering, og etterlevelse av regler.
Godtgjørelse til styret
Generalforsamlingen
fastsetter
styrets
godtgjørelse. Godtgjørelsen skal være sammenlignbar med

tilsvarende selskaper og reflekterer styrets ansvar, tidsbruk
og kompleksitet.
Godtgjørelse til ledende ansatte
Daglig leder tilsettes av styret. Styret fastsetter, reforhandler og endrer kompensasjonen til daglig leder. Det opplyses
i årsregnskapet om ytelser til daglig leder jfr. regnskaps
lovens bestemmelser.
Informasjon og kommunikasjon
Styret og ledelsen mottar kvartalsvis rapport om drift og
resultatutvikling for selskapene i konsernet, som viser utviklingen i forhold til forretningsmålene plan og budsjett. Styret
mottar også kvalitativ informasjon som helse- miljø og sikkerhetsrapporter kvartalsvis. Det orienteres og rapporteres
på hvert styremøte om markedssituasjon regionalt, nasjonalt
og internasjonalt. Styret informeres om prisutvikling elkraft,
gass, kull og kjernekraft, samt andre forhold av betydning for
å følge markedsutviklingen.
Revisor
Selskapets revisor har god forståelse for selskapets risikobilde og kontrollbehov. Revisor er en faglig ressurs for styret
og ledelsen, og er pålagt å kommunisere vesentlige svak
heter og andre relevante forhold til styret og generalforsam
lingen. Revisor legger årlig fram for styret hovedtrekkene
i plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet, samt orien
terer årlig om selskapets interne identifiserbare svakheter
og forslag til forbedringer. Revisor deltar på styremøter som
behandler årsregnskapene, samt deltar på selskapets ordinære generalforsamling. Det anbefales minst et møte i året
mellom revisor og styret, uten at den daglige ledelse eller
andre fra daglig ledelse er til stede.
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Vannkraften under press
Fornybar vannkraft skattlegges hardere enn olje og gass. I tider med lave kraftpriser fører skattepresset til
at viktige investeringer i vannkraft skrinlegges. Det er et stort paradoks når Norge skal kutte 40 prosent av
klimagassutslippene og legge til rette for grønn omstilling i økonomien.
Vannkraften skattlegges tyngre enn noen annen næring trengs det 50 milliarder kroner frem mot 2030 til rehabii Norge. Produsentene betaler i dag selskapsskatt, eien- litering av eksisterende kraftverk, bare for å opprettholde
domsskatt, naturressursskatt, konsesjonsavgift og grunn- dagens produksjon.
Når gamle kraftverk først skal rehabiliteres, vil det ofte
renteskatt. Sistnevnte er en særskatt etablert for å tilbakeføre såkalt superprofitt fra naturressurser til fellesskapet. lønne seg å velge mer moderne teknologi og nye løsninger
Men det er ikke lett å få øye på noen superprofitt i dagens for å utnytte vannet enda bedre. Et eksempel er det 70 år
kraftmarked. De siste årene er kraftprisen halvert og to av gamle Hensfoss kraftverk i Buskerud, hvor en oppgradering
av kraftverket vil gi 20 prosent økning i energiproduksjonen.
tre kroner har forsvunnet fra kraftselskapenes bunnlinje.
Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet hev- Dette alternativet er samfunnsøkonomisk best, men skattedet på NRK nylig at grunnrenteskatten er nøytralt utformet, trykket gjør det til et tapsprosjekt for eieren.
Vannkraften er avgjørende for å nå norske klimamål, fordi
slik at den skal følge svingende kraftpriser. Det stemmer
ikke. I skattegrunnlaget gis det ikke fradrag for rentekostna- elektrisitet kan erstatte fossil energibruk i mange samfunnsder, bare et lavt skjermingsfradrag på 0,5 prosent. Det fører sektorer. Tilgang på ren kraft til konkurransedyktig pris
til at jo svakere resultat et lånefinansiert vannkraftverk har, legger også grunnlag for nye arbeidsplasser i industrien og
andre kraftkrevende næringer. Regjeringen har selv fremhedesto høyere blir den effektive skattesatsen.
De fleste norske vannkraftverk betaler en effektiv skat- vet vannkraftens sentrale rolle i energimeldingen som ble
tesats på 58 prosent og oppover av driftsresultatet. Noen behandlet av Stortinget like før sommeren. Nå må dette følbetaler over 100 prosent i skatt. Det drøyeste eksemplet vi ges opp gjennom en justering av skattesystemet som fremkjenner til, er Kjøsnesfjorden kraftverk i Jølster som for noen mer grønne investeringer.
år siden måtte ut med 455 prosent i skatt. Da blir det ikke
særlig attraktivt for selskapene å gjennomføre investeringer
i fornybar kraftproduksjon.
For investeringer trengs. Norge har 1500 vannkraft- Oluf Ulseth
verk som leverer 96 prosent av strømmen vår. Nær halv- Administrerende direktør
parten av kapasiteten ble bygget før 1970. Ifølge NVE Energi Norge

foto: Øystein Andreas Bjerke

48

Årsmelding 2016

Salten Kraftsamband

Salten Kraftsamband

49

Selskaper i SKS

Styrets beretning 2016
Vi skaper muligheter
Konsernet skal på forretningsmessig basis og
med grunnlag i landsdelens ressurser drive
med energirelatert virksomhet. Konsernet skal
ha fokus på langsiktighet og verdiskapning for
eiere og kunder.
Generelt
Konsernet Salten Kraftsamband (SKS) er
Nord-Norges største kraftprodusent med
hovedkontor i landsdelen. Konsernet har
i 2016 konsentrert sin virksomhet omkring
forretningsområdene vannkraftproduksjon
og kraftomsetning med tilhørende aktiviteter.
Selskapet har sitt hovedkontor på Fauske.
Konsernets produksjonsanlegg ligger
i kommunene Fauske, Gildeskål, Beiarn, Bodø
og Rødøy.
Året 2016
2016 var et nedbørfattig år i Salten. I nedslagsområde hadde vi et tilsig til våre magasin som
var 18 % lavere enn normalt. Sammenlignet
med 2015 tilsvarte det reduserte tilsiget et
produksjonsvolum på 864 GWh. Total kraftproduksjon i konsernet var 1 910 GWh, noe som
er i underkant av 300 GWh lavere enn i 2015
og om lag 105 GWh mindre enn ett normalår.
Markedsprisene på elektrisk kraft økte noe
fra 2015 til 2016. Systemprisen for 2016 ble på
25 øre, tilsvarende pris for 2015 var 18,7 øre.
Områdeprisen for NO4 er imidlertid betydelig
lavere enn systemprisen. Realisert årspris for
NO4 i 2016 var på 23,3 øre. Prisdifferansen
mellom systempris og NO4 pris representerer
en inntektsreduksjon på 31,7 mill.kr. basert på
virkelig produksjon i 2016.
Planlagt opprustning og vedlikehold av Statnett sine linjer sør i NO4 har medført betydelig
redusert utvekslingskapasitet mellom NO4
og andre prisområder. Reduksjonen forventes
å vedvare frem mot slutten av 2017.
SKS Produksjon AS fusjonerte med S jøfossen
Energi AS med virkning fra 01.01.2016.
Selskapet oppnådde et driftsresultat på 190
mill.kr i 2016, noe som er i underkant av 20

mill.kr lavere enn foregående år. Produksjonen
ble som følge av manglende tilsig redusert
fra 2 105 GWh i 2015 til 1 829 GWh i 2016. Produksjonsvolumene omfatter også produksjon
ved kraftverk som tidligere tilhørte Sjøfossen
Energi AS. Noe høyere priser kompenserte ikke
for det reduserte volumet, og resulterte i en
lavere produksjonsinntekt.
Vannmagasinbeholdningen var ved
inngangen av året på 73 %. Ved utgangen av
året var magasinbeholdningen 60 %. Tilsiget til
magasinene i 2016 var på 1 620 GWh. Dette er
vesentlig lavere enn normaltilsiget, som er på
1 968 GWh. Normal magasinfylling er på 70 %
ved årsskiftet.
Snømagasinet er beregnet til 502 GWh ved
utgangen av 2016, noe som er 173 GWh høyere
enn normalen.
SKS Produksjon AS har i løpet av 2016 kjøpt
ut Statskog Energi AS, Beiarn kommune og
Clements Kraft AS fra Govddesåga Kraftverk
AS. Govddesåga Kraftverk AS er nå ett 100 %
eid datterselskap av SKS Produksjon og selskapene fusjoneres med virkning fra 01.01.2017.
Byggingen av Govddesåga kraftverk ble
startet sommeren 2013 og kraftverket ble satt
i prøvedrift høsten 2016.
SKS Kraftsalg AS leverte et godt resultat
i 2016. Selskapet har i løpet av året økt sin aktivitet mot sluttbrukermarkedet, der innsatsen
spesielt er økt mot bedriftskunder/institusjonelle kunder. Videre kjøpte SKS Kraftsalg AS
alle sluttbrukerkundene til Indre Salten Energi
AS med virkning fra 01.01.2016. Transaksjonen
omfattet i overkant av 5.000 kunder. Selskapet
realiserer et driftsresultat på drøye 11 mill.kr
noe som er det nest beste i selskapets historie.
Handel med miljøprodukter i form av opprinn
elsesgarantier og elsertifikater er fortsatt et
prioritert område for SKS Kraftsalg AS.
SKS Eiendom AS leverte et resultat som
forventet. Resultatet før skatt er på 12,4 mill.
kr og etter skatt på 11,8 mil.kr. Inntektsføring
av ekstraordinært utbytte fra Rødøy-Lurøy
Kraftverk AS bidrar med i overkant av 10 mill.kr.
Salget av aksjene i Sjøfossen Næringsutvikling
AS bidrar negativ med ca. 6 mill.kr. SKS

Eiendom AS økte sin eierandel i Rødøy-Lurøy
Kraftverk AS til i overkant av 72 % gjennom
kjøp av aksjene som Rødøy kommune eide
i selskapet.
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS solgte
nettvirksomheten til Bodø Energi AS og
Nordlandsnett AS med virkning fra 01.01.2016.
Salget er en handling for å tilpasse seg
vedtatte endringer i energiloven. Kraft
produksjonen var på 76,9 GWh noe som er
2,3 GWh lavere enn året før. Gjenværende
aktivitet i selskapet er kraftproduksjon,
strømkunder samt 100 % eierskap i et lite
fibereselskap.
Salten Kraftsamband AS er morselskap i konsernet. Selskapet eier 100 % av aksjene i datterselskapene SKS Produksjon AS, SKS Kraftsalg
AS og SKS Eiendom AS. I morselskapet er
konsernledelsen og stabsfunksjoner innenfor
økonomi, IT, HR, markedskommunikasjon, kvalitet og strategi- og forretningsutvikling plassert.
Årsresultat for 2016
Konsernregnskapet for SKS rapporteres etter
IFRS standard.
Konsernet resultat er sterkt påvirket av
lav produksjon og prisdifferanser mellom
systempris og NO4. Urealiserte verdiendringer
for energikontrakter og rentebytteavtaler
regnskapsføres til virkelig verdi etter IFRS med
verdiendringene over resultatet. Effekten av
disse verdiendringene påvirker resultatet for
2016 negativt med 31,7 mill.kr. Verdiendringer
på energikontrakter bidro negativt med 52,6
mill.kr og rentebytteavtaler bidro positivt med
20,9 mill.kr.
Brutto driftsinntekter i konsernet ble på
881,7 mill.kr. Tilsvarende tall for 2015 var 936,6
mill.kr. Salg av entreprenørvirksomheten og
lavere produksjon bidro til lavere omsetning.
Konsernets resultat er belastet med
34,4 mill.kr i avskrivinger på merverdier.
Konsernets totalresultat for kontrollerende
eierinteresser er 7,9 mill.kr noe som er 80 mill.kr
lavere enn foregående år.
Netto finanskostnader eksklusive verdiendringer på rentebytteavtaler er noe høyere
i 2016 enn hva som var tilfelle i 2015. Dette

følger hovedsakelig som en konsekvens av at
2015 tallene er påvirket av gevinst ved salg av
aksjer i Kysttele AS og entreprenørselskapene.
Konsernregnskapet viser en omsetning på
881,7 mill.kr, varekostnader på 457,3 mill.kr
driftskostnader på 293,6 mill.kr og driftsresultat
på 130,8 mill.kr. Resultat før skatt er på 76,2
mill.kr. Skattekostnaden er på 69,2 mill.kr og
konsernets resultat etter skatt er på 7,0 mill.kr.
Effektiv skattesats for konsernet var 91 %
i 2016. I tillegg er det belastet i overkant av
36 mill.kr i eiendomsskatt. Denne kostnaden
inngår i andre driftskostnader.
Morselskapet rapporterer sitt resultat etter
norsk regnskapsstandard og har et resultat
etter skatt på 0,2 mill. kr, tilsvarende tall for
2015 var 68,4 mill.kr.
Balanse og kapitalstruktur
Konsernets egenkapital ved årets utgang
utgjorde 1 538 mill.kr. Av dette er aksjekapi
talen på 100,6 mill. kr og annen egenkapital er
på 1 437 mill.kr. Minoritetene er på 40 mill.kr.
Konsernets likviditet utgjorde ved årsskiftet
306,9 mill.kr, herav bundet til skattetrekk og
sikkerhet mot Nasdaq Commodities 107 mill.
kr. Konsernets kortsiktige og langsiktige
rentebærende gjeld var på 2 779 mill. kr. Den
langsiktige gjelden er refinansiert 1. kvartal
2015 og har en løpetid på 3 og 5 år.
Morselskapets eiendeler består av sum
anleggsmidler på 3 954 mill.kr og omløpsmidler
på 120 mill.kr. Egenkapitalen er på 1 883 mill.kr,
langsiktig gjeld utgjør 2 149 mill.kr og kortsiktig
gjeld 42 mill.kr.
Kontantstrøm
Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter i 2016 var 53,6 mill.kr, mot 108,5
mill.kr i 2015. Utbyggingen av Govddesåga er
finansiert med låneopptak. Øvrige investeringer i fysiske anleggsmidler er gjennomført ved
bruk opptjente midler.
Ved utgangen av året var konsernets frie
likviditetsreserve i bank på 200 mill. kr, mot
241 mill. kr i 2015. Totalt har konsernet en
beholdning av kontanter og kontantekvival
enter på 306,9 mill.kr. I tillegg er det innvilget
en ubenyttet kassekreditt på 150. mil kr. Styret

er av den oppfatning at SKS har en tilfredsstillende finansiell stilling.
Forskning og utvikling
Konsernet driver ikke med eget forsknings- og
utviklingsarbeid, men gir generell FoU-støtte
via medlemskapet i Energi Norge.
Forhold av vesentlig betydning for stilling og
resultat etter regnskapsårets avslutning
Det er ingen forhold som er oppstått etter
regnskapsårets slutt som endrer selskapets
eller konsernets stilling og soliditet.
Finansiell risiko
Konsernet har som mål å optimalisere sel
skapets finansposter, samt redusere valutarisikoen. Konsernets strategi med hensyn til
finansielle instrumenter er å gi en stabil og
forutsigbar kontantstrøm. Selskapet søker
å oppnå betingelser i takt med utviklingen
i markedene. Selskapet har risikostrategier
definert i risikodokumenter vedtatt av styret.
Konsernet er disponert for valuta- og renterisiko. Valuta- og renterisiko begrenses ved
inngåelse av termin- og swapkontrakter. Note
22 beskriver nærmere finansielle instrumenter.
Markedsrisiko
Konsernets markedsrisiko påvirkes i hovedsak av fremtidig etterspørsel etter elektrisk
kraft samt prisen på denne. Produksjon og
omsetning av kraft medfører både volum- og
prisrisiko. Elektrisk kraft omsettes på børsen i
euro, og dette medfører at selskapet er utsatt
for valutarisiko. Markedsrisikoene håndteres
gjennom de fysiske og finansielle instrumenter
som beskrevet i risikodokumentene.
Morselskapets finansielle anleggsmidler er
av stor verdi. Disse investeringene er vurdert
som sikre og utgjør derfor liten risiko.
Kredittrisiko
Selskapet har vurdert kundeporteføljen til
å være av lav kredittrisiko. Kredittrisiko er i all
hovedsak knyttet til omsetning av kraft til
privat- og næringslivskunder i sluttbruker
markedet. Konsernet har etablert gode rutiner
for oppfølging av utestående fordringer.

Morselskapets kunder er i all hovedsak
konserninterne og risikoen anses som liten for
disse fordringene.
Likviditetsrisiko
Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel.
Konsernet er innvilget en kassakreditt i bank
med en ramme på 150 mil. kr. Ved store svingninger i kraftpris er kraftomsetningen utsatt for
stor likviditetsbelastning, både gjennom sikkerhetsstillelser og tidsforskyvningen mellom
kjøp av kraft og oppgjør fra kunden. Forfallstidspunktet for kundefordringer opprettholdes,
og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert
reforhandlet.
Fortsatt drift
Årets regnskap er gjort opp under forutsetning
av fortsatt drift. Denne forutsetning mener
styret klart er tilstede.
Fremtidig utvikling
Konsernet skal ha fokus på langsiktighet og
verdiskapning for eiere og kunder. Energi
bransjens rammebetingelser er preget av
lavkonjunktur, der prisene på kull og CO2
fortsatt er lave. Kullprisene steg noe i løpet av
2016, men forwardprisene på elektrisk kraft
fulgte ikke økningen i marginalkostnadene for
kullkraft fullt ut. Til tross for lave fremtidige
kraftpriser foregår det en betydelig utbygging
av ny fornybar energiproduksjon. Utbygging
av nye store vindkraftparker skaper ytterligere
press i et mettet marked, og prisene forventes
lave de neste årene.
Tilbudssiden er preget av vekst i landbasert
vind- og solkraft det siste tiåret. Den markedsbaserte felles elsertifikatordningen mellom
Norge og Sverige hadde som målsetting
å frembringe 26,8 TWh ny fornybar energi
produksjon innen 2020. Målsettingen ser ut til
å bli oppnådd. Den etablerte markedsbaserte
støtteordningen for å stimulere til utbygging av
ny fornybar kraft har hatt fallende priser siste
år. Markedet er volatilt og preget av kortsiktighet. Med dagens prisnivå på elkraft og
elsertifikater vil svært mange av nye prosjekter
ikke være lønnsomme på kort sikt.
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Markedet forventer noe prisoppgang etter
2020. Nasjonalt og internasjonalt arbeid med
nye miljømål, støttet av blant annet Paris
avtalen, forventes å gi bedre rammebetingelser
for fornybarbransjen. Klimaavtalen legger press
på utfasing av kullkraftverk i Europa og den
øvrige verden. Fremtidig kraftbalanse i vårt
geografiske område vil være sterkt påvirket
av hvilke beslutninger som fattes angående
fremtidig svensk kjernekraftproduksjon. Det er
vedtatt nedlagt noe kjernekraftproduksjon, og
signaler i markedet kan tyde på at ytterligere
reaktorer skal ut av produksjon.
Inntekter skapt av vannkraftproduksjon har
historisk sett vært underlagt en høy skattesats
i Norge. Utviklingen de senere år har forsterket
dette faktum, og styret er bekymret for de
signaler som fremkommer om en ytterligere
skattelegging av virksomheten. En vriding
som medfører lavere inntektskatt og høyere
grunnrenteskatt er i sum en skatteskjerpelse
for SKS konsernet.
Framtidsutsiktene for konsernet vurderes
som akseptable. Prispresset medfører at styret
og selskapet må ha økt fokus på kostnader og
kostnadsutvikling. Antall ansatte i konsernet
er redusert fra 192 ansatte i 2015 til 113 ansatte
ved utgangen av 2016. Aktivitet utenfor kjerne
virksomheten er redusert og det fokuseres
kontinuerlig på forbedring av driften.
SKS Produksjon AS og Helgeland Kraft
AS besluttet i mai 2015 å bygge ut kraftverk
i Smibelg og Storåvatn i Rødøy og Lurøy
kommune. Samlet produksjon på disse to
anleggene er beregnet til å utgjøre 210 GWh.
Utbygging og drift av kraftverkene gjøres
gjennom Smisto Kraft AS, ett felleskontrollert selskap eid av partene med 50 % hver.
Utbyggingen går som planlagt og oppstart er
forventet i løpet av 2019.
Struktureringsprosessene i energibransjen
forventes videreført. I den grad det byr seg
interessante muligheter for allianser og deltak
else i slike prosesser ønsker SKS fremdeles
å spille en aktiv rolle, særlig i egen region
og landsdel.
Disponering av morselskapets resultat
Styret foreslår at morselskapets resultat,
kr 207 199,- disponeres slik:
Avsatt til utbytte
Overført fra annen
egenkapital

skal gjennomføres. Styret er klar over at
aksjonæravtalens krav om 40 % egenkapital
ikke er oppfylt, men styret mener likevel det er
forsvarlig å utbetale utbytte på 25 mill.kr. Styret
vil påpeke at det ikke kan påregnes utbetaling
av utbytte de nærmeste årene hvis ikke det
økonomiske resultatet forbedres.
Virksomhets- og kvalitetsstyring
SKS har i 2016 videreutviklet og tatt i bruk et
kvalitetsstyringssystem som en del av den
totale virksomhetsstyringen. Av kvalitetspolicyen fremgår det at konsernet skal levere
produkter og tjenester av god kvalitet innenfor
alle virksomhetsområder, samt jobbe for
kontinuerlig forbedring for å tilfredsstille krav,
behov og forventninger fra kunder, eiere så vel
som myndigheter.
I konsernet er det etablert og brukes selskapsvise kvalitetsmål som skal være utledet
fra kvalitetspolicyen. Mål og måloppnåelse
skal evalueres hvert år. Kontinuerlig forbedring,
involvering, lederes engasjement, beslutninger basert på fakta og prosesstilnærming er
bærende prinsipper i virksomhetsstyringssystemet. Forbedringspotensialer skal avdekkes
gjennom meldings-, revisjons-, organisasjons-,
øvelser og ROS drevet forbedringsarbeid.
Gjennomføring vil enten være et korrigerende
og/eller forebyggende tiltak.
Helse-, miljø- og sikkerhet
I SKS-konsernet er helse-, miljø- og sikkerhet
en prioritert og integrert del av all virksomhet.
Hensynet til fremdrift og økonomi skal ikke
gå på bekostning av et forsvarlig og målsatt
HMS-nivå. Konsernet har et HMS-styringssystem som tilfredsstiller etablerte standarder
på området, og som skal sikre etterlevelse av
krav i gjeldende lovverk og intern styrende
dokumentasjon. Konsernets HMS-rutiner
(prosedyrer og instrukser) er under kontinuerlig utvikling og forbedring. Dette arbeidet
fortsetter i 2017.
Det er satt nye konkrete mål for sykefravær,
skader og HMS-meldinger for perioden 20152020. Fastsetting av mål på disse områdene
er styrebehandlet og vedtatt av alle selskaper
i konsernet. Det er etablert prosedyre for
ensartet HMS-rapportering, slik at styrene kan
følge med om målene oppnås.

kr 25.000.000,kr -24.792.801,-

Aksjonæravtalen har et krav om egenkapital
prosent på 40 % for at utbytteutbetaling

Arbeidsmiljø
Konsernet legger stor vekt på å skape et godt
og trygt arbeidsmiljø, der datterselskaper,
linjeledelse og den enkelte arbeidstaker
involveres og gjøres ansvarlig i forhold til
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de målsettinger og planer som vedtas.
Arbeidsmiljøutvalg, verneombud, HR-stab og
KHMS-stab, samt verneleder bidrar spesielt
og i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste
i utøvelsen, og at denne er i samsvar med
arbeidsmiljølovens intensjoner.
HMS-tjenestens hovedoppgave er fore
byggende HMS-arbeid. SKS har siden 2002,
som den første i Nordland, vært en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Ny IA samarbeidsavtale for 2014 – 2018 er inngått. Konsernet
hadde i 2016 et totalt sykefravær på 3,49 %,
dette er marginalt høyere enn i 2015 (3,21 %). Vi
tolker dette som et resultat av et systematisk
og godt arbeid med oppfølging og forebygging
av sykefravær. Korttidsfraværet (< 3 dager) var
1,22 %, noe som er marginalt lavere enn året før.
Det lave korttidsfraværet er en indikasjon på et
godt arbeidsmiljø.
Styret vurderer konsernets arbeidsmiljø som
tilfredsstillende.
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For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging både
av arbeidsplass og arbeidsoppgaver så langt
dette praktisk lar seg gjennomføre.
Ytre miljø
I SKS skal forurensning og avfall betraktes som
ressurser på avveie, og konsernet har etablert
gode rutiner for håndtering av både utslipp og
avfall. Generelt har konsernet lite forurensende
virksomhet, og har lite eller ingen utslipp til
luft eller sjø/vassdrag utover det som normal

Sikkerhet og skader
SKS har som målsetting at vår virksomhet ikke
skal forårsake ulykker med skader på menn
eskers liv og helse, ytre miljø eller våre anlegg
og utstyr. Gjennom økt fokus på systematiske
ROS-analyser og sikker-jobb-planlegging skal
konsernet jobbe målrettet for å forebygge slike
skader. I 2016 var det var det 3 personskader
i konsernet hvorav den ene skaden medførte
1 sykefraværsdag. De to andre medførte
ikke fravær.
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menneskelig aktivitet genererer. Konsernets
virksomhet bidrar derimot positivt til miljøet da
vannbasert produksjon av elektrisk energi ikke
avgir klimagasser. I forbindelse med pågående
utbygginger er det noe større belastning på
det ytre miljø enn hva tilfellet er i normal driftsperiode. Selskapet har som mål å rette opp de
skader enhver utbygging påfører det ytre miljø
så langt det er praktisk mulig. Alt avfall kildesorteres og leveres til godkjente avfallsaktører,
og prosessavløpsvann renses i samsvar med
forurensningsmyndighetenes forskrifter.

Miljøsertifisering
Selskapene Salten Kraftsamband AS og SKS
Kraftsalg AS er miljøsertifisert av Stiftelsen
Miljøfyrtårn. Stiftelsen Miljøfyrtårn har ikke
utarbeidet miljøstandarder for energiproduksjonsselskap. Dette er grunnen til at SKS
Produksjon AS og Rødøy-Lurøy Kraftverk AS
foreløpig ikke er miljøsertifisert.
Uansett miljøsertifisering skal alle selskap
ene tilfredsstille konsernets miljøkrav.

Fauske, den 6. april 2017

Likestilling
Styret har ti medlemmer, hvorav seks menn og
fire kvinner. Konsernet hadde pr. 31.12.2016 113
fast ansatte – herav 27 kvinner noe som utgjør
en kvinneandel på 24 %. Konsernets lønns- og
stillingssystem sikrer at det skal gis lik lønn for
likt arbeid. Konsernets personalpolitikk anses
å være kjønnsnøytral på alle områder. Etter vår
oppfatning er likestillingsspørsmål blant de
ansatte tilfredsstillende ivaretatt. Det er ikke
mottatt tilbakemeldinger, verken fra kvinner
eller menn, på at noen opplever selskapets
personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.

Odd Tore Fygle
Styrets leder

Nils-Christian Steinbakk
Styrets nestleder

Anders Ericsson
Styremedlem

Synne Bjørbæk
Styremedlem

Per Arne Mathisen
Styremedlem

Frank J. Berg
Styremedlem

Diskriminering
Konsernet verdigrunnlag, etiske retningslinjer
og medarbeiderstandarder legger føringer for
forventet adferd av våre medarbeidere. Ved
stadig å ha fokus på dette jobbes det målrettet
og aktivt for å utvikle og fremme formålet
jamfør kapittel 13 - Vern mot diskriminering
i Arbeidsmiljøloven.

Stig Wiik
Styremedlem

Elisabeth Westberg
Styremedlem

Mona Liss Paulsen
Styremedlem

Linda Eriksen
Styremedlem

Steinar Pettersen
Konsernsjef
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Konserninformasjon

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

foto: by north™
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Resultatregnskap
1. januar–31. desember (beløp i 1000 kr)
Resultat
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter

Verdiendringer energikontrakter

Note
6
7

8
8
8, 22

2016

2015

845 509
36 181

831 038
105 529

881 690

936 567

Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler

-342 283
-62 386

-281 918
-59 050

Investeringer i tilknyttede selskaper

20

282 679

148 375

24 129

Aksjeinvesteringer

22

138 498

131 636

133 261

Øvrige finansielle anleggsmidler

22

-52 599

64 545

-457 268

-276 423

424 422

660 144

9, 10
18

-93 745
-84 398

-154 366
-91 270

Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter

12

-49 873

-50 411

Andre driftskostnader

13

-65 609

-132 538

Driftskostnader

-293 625

-428 585

Driftsresultat

130 797

231 559

403

-63

Energikjøp, overføringskostnader og verdiendringer energikontrakter
Netto driftsinntekter
Lønns- og personalkostnader
Av- og nedskrivninger

Resultatandel i tilknyttede selskaper
Finansinntekter
Finanskostnader

14
14

8 937
-84 832

27 565
-91 964

Verdiendring renteavtaler

14

20 892

-12 912

Beløp i 1000 kr

Varelager
Beholdning elsertifikater
Kundefordringer

Oppstilling av totalresultat. 1. januar–31. desember (beløp i 1000 kr)
Årets resultat

6 996

67 048

Andre inntekter og kostnader
Poster som ikke skal reklassifiseres over resultatet
Aktuarielle gevinster og tap

10

Skatteeffekt

-5 150

24 480

2 185

-10 541

-2 965

13 939

19

9 251

1 272

2 549

22,23

47 054

67 025

100 095
23 166

Andre finansielle omløpsmidler

22

21 398

21 716

Bankinnskudd, kontanter og lignende

24

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

306 873

263 871

408 116

620 081

718 054

732 426

4 962 175

5 050 795

4 862 992

100 572

100 572

100 572

9 445

3 764

2 608

1 388 233

1 454 307

1 409 644

1 498 250

1 558 643

1 512 824

Gjeld og egenkapital
Aksjekapital

25
25

Sum kontrollerende eierinteresser
Ikke-kontrollerende eierinteresser
Sum egenkapital

39 922

110 122

159 037

1 538 172

1 668 765

1 671 861

2 778 269

2 548 039

2 437 686

Langsiktig gjeld
Rentebærende langsiktig gjeld

26

Annen langsiktig gjeld

28

33 679

33 783

34 400

Pensjonsforpliktelser

10

55 495

69 415

97 632

Forpliktelser ved utsatt skatt

15

Sum langsiktig gjeld

Endring i virkelig verdi for tilgjengelig for salg investeringer

Lån - avdrag neste år

1 156

9 382

167 402

Poster som senere skal reklassfiseres over resultatet
5 681

7 732

19

53 486

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

Sum andre inntekter og kostnader som ikke skal reklassifiseres

12 834
4 130 566

303 270

Annen egenkapital

67 048

11 630
4 332 741

58 613

Tilgjengelig for salg reserve

6 996

11 462
4 342 094

198 290

-87 137
67 048

-7 688

1 133 004
2 827 338

23

-69 201
6 996

1 910

1 134 313
2 906 787

22

Egenkapital

21

1 137 355
2 772 100

Derivater

-77 311

Ikke-kontrollerende eierinteresser

16
18

Andre kortsiktige fordringer

154 185

74 736

01.01.15

Omløpsmidler

76 197

5 086

31.12.15

Sum anleggsmidler

-55 003

Hvorav:
Kontrollerende eierinteresse

31.12.16

Anleggsmidler

Resultat før skatt
15

Note

Eiendeler

Netto finansposter

Skattekostnad
Resultat etter skatt
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Brutto driftsinntekter
Energikjøp
Overføringskostnader
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27

163 645

135 458

108 420

3 031 088

2 786 695

2 678 138

115 406

228 798

161 216

457

757

3 867

Skatteeffekt

Betalbar skatt

15

63 054

60 197

138 723

Sum andre inntekter og kostnader som senere skal reklassifiseres

5 681

1 156

Derivater

22

213 998

305 583

209 187

Sum andre inntekter og kostnader

2 716

15 095

392 915

595 335

512 993

Totalresultat

9 712

82 143

Sum gjeld

3 424 003

3 382 030

3 191 131

Sum gjeld og egenkapital

4 962 175

5 050 795

4 862 992

Totalresultatet fordeler seg som følger:
Kontrollerende eierinteresse
Ikke-kontrollerende eierinteresse

7 884
21

87 908

1 828

-5 765

9 712

82 143

Sum kortsiktig gjeld
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Kontantstrømoppstilling
1. januar–31. desember.
Beløp i 1000 kr

2016

2015

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter
Årets resultat før skatt

76 197

259 072

Av- og nedskrivninger

88 317

105 779

403

63

31 707

-121 190

7 815

-9 481

Betalbare skatter

-62 282

-137 468

Tilført fra årets virksomhet

142 157

96 775

Endring i langsiktige poster

-13 856

-25 890

Endring i kortsiktige poster

-75 159

36 188

Resultatandel tilknyttede selskaper
Urealiserte verdiendringer
Netto finansposter
Odd-Tore Fygle
styreleder

Nils Christian Steinbakk
nestleder

Anders Ericsson
styremedlem

Utbytte fra tilknyttede selskaper

500

1 500

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter

53 642

108 573

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Salg av varige driftsmidler

146 927

40 868

Kjøp av varige driftsmidler

-100 027

-225 046

Salg av finansielle eiendeler

6 100

54 959

Kjøp av finansielle eiendeler

-187 482

-161 084

-9 345

-1 566

Kjøp av immaterielle eiendeler
Kjøp av datterselskap, netto etter kontanter
Netto kontantsstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Opptak av gjeld
Synne Bjørkbæk
styremedlem

Per Arne Mathisen
styremedlem

Frank J. Berg
styremedlem

Linda Eriksen
styremedlem

Nedbetaling av gjeld
Oppkjøp/utsalg av datterselskaper i regnskapsåret
Egenkapitalendringer
Utbytte betalt til kontrollerende eierinteresser

Elisabeth Westberg
styremedlem

Mona Liss Paulsen
styremedlem

Steinar Pettersen
konsernsjef

-12 635
-304 504

231 697

111 931

-457

-1 657

-11 898

-10 198

537

1 610

-50 000

-50 000

Utbytte betalt til ikke-kontrollerende eierinteresser

-37 058

Netto kontantstrøm fra (brukt i) finansieringsaktiviter

132 821

51 686

43 002

-144 245

Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året

263 871

408 116

Kontanter og kontantekvivalenter ved årets slutt

306 873

263 871

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

Stig Wiik
styremedlem

366
-143 461
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Endringer i egenkapital
Kontrollerende eierinteresse
Aksjekapital
Egenkapital pr. 31.12.2014

Tilgjengelig for
salg reserve
100 572
2 608

Endring IB 01.01.15

Annen
Sum
egenkapital
1 405 011 1 508 191

Endring resultat 2015
Andre inntekter og kostnader

1 156

Endring EK
Utbytte
Egenkapital pr. 31.12.2015

100 572

3 764

Innskudd fra minoritetseiere
Resultat etter skatt
Andre inntekter og kostnader

5 681

Kjøp av minoriteter
Endring utsattskattefordel ført mot
EK
Utbytte
Egenkapital pr. 31.12.2016

100 572

9 445

1 667 228

3 285
0

1 250

1 250

154 644

154 644

-7 688

146 956

-79 908

-79 908

12 016

13 172

3 285

-79 908
1 923

15 095

9 259

9 259

-7 329

1 930

-50 000

-50 000

-37 071

-87 071

1 454 307 1 558 643

110 122

1 668 765

5 086

0
5 086

499
1 910

499
6 996

-2 883

2 798

-82

2 716

0

-7 129

-7 129

Utgang datter
Endring EK

159 037

Sum egenkapital

3 285

Innskudd fra minoritetseiere
Resultat etter skatt

Ikke-kontrollerende
eierinteresse

Innhold - noter
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Generelt

Note 16: Immaterielle eiendeler

Note 2: Estimater og forutsetninger

Note 17: Nedskrivingstest av goodwill
og immaterielle eiendeler

Note 3: Segmentinformasjon

Note 18: Varige driftsmidler

-3 054

-3 054

7 079

7 079

-21 230

-21 230

-21 230

Note 4: Hendelser etter balansedagen

-50 000

-50 000

-50 000

Note 5: Oppkjøp/virksomhetssammenslutning

-66 470

38 850

-59 391
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Note 19: Beholdninger (varer)

Viktige hendelser

Note 20: Tilknyttede selskaper
Note 21: Datterselskaper med vesentlige
ikke kontrollerende eierandeler

1 538 172

Note 22: Finansielle instrumenter
66

Endring av IB 2015 og resultat 2015 skyldes at en kraftkontrakt som var vurdert til virkelig verdi skulle vært vurdert etter reglene om kontrakter til eget
bruk. Kontrakter til eget bruk inntektsføres ved levering. Virkelig verdi av kontrakten er derfor tatt ut av balanse og resultat.
Utsattskatt ført direkte mot egenkapitalen: Reinskar kraftverk er fra 01.07.16 ikke lenger underlagt grunnrentebeskatning. Verdien av utsattskatt på
grunnrenteverider er derfor tatt ut av balansen.

Balanse

Note 1: Regnskapsprinsipper

-3 054

1 389 305 1 499 322
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Resultatregnskap
Note 6: Salgsinntekter

Note 23: Kundefordringer og andre
kortsiktige fordringer

Note 7: Andre driftsinntekter

Note 24: Bankinnskudd, kontanter og lignende

Note 8: Energikjøp, overføringskostnader og
verdiendringer energikontrakt

Note 25: Aksjekapital, aksjonærinformasjon
og utbytte

Note 9: Lønnskostnader og kostnader ved
ytelser til ansatte

Note 26: Langsiktig gjeld

Note 10: Pensjoner

Note 27: Leverandørgjeld og annen
kortsiktig gjeld

Note 11: AFP

Note 28: Avsetninger

Note 12: Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter
Note 13: Andre driftskostnader

90

Andre opplysninger

Note 14: Finansposter

Note 29: Betingede utfall, tvistesaker m.m.

Note 15: Skatt

Note 30: Leieavtaler
Note 31: Nærstående parter
Note 32: Pantstillelser, garantiansvar
og forpliktelser
Note 33: Opplysninger om offentliggjorte
standarder som ikke er anvendt
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Noter til regnskapet

Salten Kraftsamband

Årets regnskap

Note 2: Estimatusikkerhet

Note 1: Regnskapsprinsipper
1.1 Generell informasjon
Salten Kraftsamband AS er Nord-Norges største kraftprodusent med hovedkontor i Nord-Norge. Selskapet har hovedkontor på Fauske. Konsernet
driver virksomhet innenfor hovedområdene vannkraftkraftproduksjon og kraftomsetning. I tillegg til kjerneaktivitetene har konsernet flere
engasjement innenfor beslektede forretningsområder. Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og ledelsen bekrefter at
forutsetningen er tilstede.
Årsregnskapet for 2016 ble godkjent av styret 6. april 2017.
1.2 Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet
Konsernregnskapet til Salten Kraftsamband AS (SKS) er avlagt i samsvar med Internasjonale Regnskapsstandarder (IFRS) som er vedtatt av EU fra og
om med regnskapsåret 2014. Tidligere årsregnskap er avlagt etter god regnskapsskikk (NGAAP).
Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost regnskap, med unntak av følgende regnskapsposter som er regnskapsført til
virkelig verdi:
• Derivater klassifisert som finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet
• Aksjeinvesteringer klassifisert som tilgjengelig for salg
I tillegg er virkelig verdi benyttet som estimert anskaffelseskost for Reppa kraftverk på overgangstidspunktet til IFRS (1. januar 2013).
Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold.
1.3 Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter regnskapet til morselskapet og dets datterselskaper per 31.12.2016. Et foretak vurderes å være kontrollert av konsernet
når konsernet er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i vedkommende foretak, og har mulighet til å påvirke
denne avkastningen gjennom sin makt over foretaket. Konsernet vurderer alle relevante fakta og omstendigheter, for å evaluere hvorvidt konsernet
har kontroll over foretaket det er investert i. Vurderingene gjøres for hver investering. Konsernet foretar en revurdering om det kontrollerer eller ikke
kontrollerer et foretak når fakta og omstendigheter indikerer at det foreligger endringer i et eller flere av kontrollelementene.
Datterselskaper konsolideres fra og med det tidspunktet konsernet oppnår kontroll og utelates fra konsolidering når kontroll opphører.

Regnskapsprinsipp knyttet til estimatusikkerhet
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har selskapets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være
realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke selskapets eiendeler, gjeld, egenkapital og
resultat. Estimater og underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden
endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.
Selskapets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:
• Avskrivninger på varige driftsmidler.
• Nedskrivning av goodwill og fallrettigheter
• Pensjonsforpliktelser
• Virkelig verdi på finansielle anleggsmidler
Avskrivning på varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Forventet økonomisk levetid eller brukstid for driftsmidlene bygger på erfaring,
historikk og skjønnsmessige vurderinger. Antatt restverdi hensyntas også i denne beregningen. Økonomisk levetid danner grunnlag for de årlige
avskrivingene i resultatregnskapet. Endringer i estimatene for økonomisk levetid eller brukstid vil ha betydning for verdien av driftsmidlene.
Nedskrivning av goodwill og fallrettigheter
Konsernet har betydelige verdier i immaterielle eiendeler med ubestemt levetid. Disse verdiene testes årlig for verdifall. Ved beregning av verdien
gjøres det en rekke estimater knyttet til framtidige kraftpriser, produksjonsvolum og andre estimater som påvirker kontantstrømmen. Se note 17 for
ytterligere informasjon.
Pensjonsforplikteler
Beregning av pensjonsforpliktelsen innebærer valg av økonomiske forutsetninger knyttet til diskonteringsrente, forventet lønns-, pensjons- og
G-regulering. Det er også knyttet usikkerhet rundt uttak av pensjonsrettigheter og levealder. Endringer i disse estimatene vil gi endringer
i pensjonsforpliktelsen. Det vises til note 10 for nærmere beskrivelse av forutsetningene.
Virkelig verdi på finansielle anleggsmidler
Det benyttes estimater for å beregne framtidig kontantstrøm, som benyttes som virkelig verdi på finansielle anleggsmidler på de selskapene
konsernet har eierinteresser i. Endring i disse estimatene vil gi endring i bokførte verdier.

Det konsoliderte regnskapet inkluderer følgende datterselskaper:
Selskap

Hjemland

Hovedvirksomhet

Eierandel 2016

Eierandel 2015

Note 3: Driftssegmenter

Morselskapets aksjer i datter
SKS Produksjon AS

Norge

Produksjon av kraft

100,0 %

100,0 %

SKS Kraftsalg AS

Norge

Omsetning av kraft

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Sjøfossen Energi AS **

Norge

Produksjon av kraft

Sjøfossen Entreprenør AS*

Norge

Entreprenør

SKS Eiendom AS

Norge

Eiendom og investeringer i aksjer

Aksjer i selskaper eid av datterselskaper
Rødøy-Lurøy kraftverk AS

Norge

Produksjon og distribusjon av kraft

72,1 %

58,8 %

Rødøy-Lurøy fiber AS

Norge

Fiberkabel

100,0 %

100,0 %

Helgeland Småkraft AS

Norge

Produksjon av kraft

100,0 %

100,0 %

Govddesåga Kraftverk AS

Norge

Produksjon av kraft

100,0 %

55,9 %

Sjøfossen Næringsutvikling AS

Norge

Næringsutvikling

0,0 %

57,2 %

Fram Kraftentreprenør AS*

Norge

Entreprenør

0,0 %

51,0 %

Beiarkraft AS **

Norge

Vannkraftprosjekter

100,0 %

60,0 %

Hattfjelldal Kraft AS

Norge

Vannkraftprosjekter

58,0 %

58,0 %

Krutåga Kraft AS

Norge

Vannkraftprosjekter

50,1 %

50,1 %

Suliskraft AS **

Norge

Vannkraftprosjekter

100,0 %

100,0 %

* Sjøfossen Entreprenør og Fram Kraftentreprenør ble solgt 30.12.15. Selskapenes resultat er innarbeidet i konserntallene for 2015, men balanseverdiene er tatt ut av
konsernbalansen.
Stemmeandel tilsvarer eierandel.
** Selskapene er fusjonert inn i SKS Produksjon i løpet av 2016.
Stemmeandel tilsvarer eierandel.				

Konsernets oppfølging av virksomheten følger den juridiske selskapsstrukturen, og foretakets datterselskaper representerer hvert sitt driftssegment.
Det er vurdert at konsernsjefen er øverste beslutningstaker.
Informasjon om driftssegmentene rapporteres separat dersom:
• rapportert driftsinntekt (eksternt og mellom segmenter) utgjør minst 10 % av samlet ekstern og intern inntekt for alle segmenter
• segmentets absolutte rapporterte fortjeneste eller tap utgjør minst 10 % av det største av:
samlet rapportert overskudd fra alle driftssegmenter som ikke rapporterte underskudd og
samlet rapportert underskudd for alle driftssegmenter som rapporterte underskudd, eller
• segmentets eiendeler utgjør minst 10 % av samlede eiendeler for alle driftssegmenter.
På bakgrunn av dette er det identifisert tre rapporterbare segmenter:
• SKS Produksjon AS
• SKS Kraftsalg AS
SKS Produksjon AS produserer elektrisk kraft fra flere vannkraftverk som selges til Nord Pool Spot. I tillegg selges konsesjonskraft, kvotekraft og
industrikraft til kommuner og energiverk i Salten. SKS Kraftsalg AS selger elektrisk kraft til sluttbrukere fordelt over hele landet. I tillegg selger
selskapet elektrisk kraft som kjøpes fra energiselskaper, kommuner og industrikunder som har kraftrettigheter.
Øvrige segmenter/datterselskaper presenteres samlet i kolonnen «øvrige».
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Den finansielle rapporteringen for de rapporterbare segmentene er utarbeidet i tråd med god regnskapskikk hvilket er i samsvar med den interne
rapporteringen til øverste beslutningstakere. De viktigste prinsippforskjellene mellom selskapsregnskapet og konsernregnskapet, er som følger:
• I konsernregnskapet er det ikke benyttet sikringsbokføring og alle derivater er regnskapsført til virkelig verdi med løpende resultatføring
av verdiendringer. I segmentrapporteringen regnskapsføres derivater inngått med økonomisk sikring som formål først når den sikrede
transaksjonen inntreffer.
• I konsernregnskapet er investeringer i tilknyttet selskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden. I segmentrapporteringer er kostmetoden lagt
til grunn.
• Aksjeinvesteringer er regnskapsført til kost (med nedskrivning ved verdifall som ikke anses forbigående) i segmentrapporteringen, men
er i konsernregnskapet klassifisert som "tilgjengelig for salg" instrumenter og regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer innregnet
i totalresultatet.
• I konsernregnskapet innregnes aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser i oppstilling av andre inntekter og kostnader.
I selskapsregnskapene benyttes korridormetoden.
Alle transaksjoner mellom datterselskaper/segmenter er foretatt basert på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Per 31.12.2016
Beløp i tusen kr
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Brutto driftsinntekter
Energikjøp og overføringskostnader

SKS
Produksjon
466 874

SKS
Kraftsalg
381 641

Øvrige
24 472

Konsernposter/
Elimineringer
-29 150

24 479

9 854

53 313

-51 465

491 353

391 495

77 785

-80 615

-82 548

-351 101

-5 627

28 182

IFRSjustering
1 672

Konsolidert
845 509
36 181

1 672
6 425

Øvrige varekostnader

881 690
-404 669
0

Verdiendring energikontrakter

-52 599

-52 599

Netto driftsinntekter

408 805

40 394

72 158

-52 433

-44 502

424 422

Lønns- og personalkostnader

-59 205

-11 489

-36 975

700

13 224

-93 745

Av- og nedskrivninger

-38 455

-2 186

-9 240

-38 003

3 486

-84 398

Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter

-47 488

Andre driftskostnader

-73 214

-16 202

-27 927

51 734

Sum driftskostnader

-218 362

-29 877

-76 527

14 431

16 710

-293 625

Driftsresultat

190 443

10 517

-4 369

-38 002

-27 792

130 797

1 751

993

90 318

-79 656

-4 469

8 937

690

-287

403

Finanskostnader

-10 533

-407

-76 496

2 517

20 979

-63 940

Skattekostnad

-92 895

-2 734

6 817

11 965

7 646

-69 201

88 766

8 369

16 270

-102 486

-3 923

6 996

1 321 104

1 020

429 347

1 409 342

-388 713

2 772 100

400

1 444

-6 666

282 678

Finansinntekter

-2 385

Inntekt på inv.på tilknyttede selskaper

Resultat etter skatt
Investering i varige driftsmidler
Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Totale eiendeler
Totale forpliktelser

287 500

-49 873
-65 609

2 004 151

152 147

4 778 339

-2 572 325

596 518

4 958 830

589 230

54 514

2 425 362

-94 525

448 585

3 423 166
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Per 31.12.2015
Beløp i tusen kr
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
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SKS
Produksjon
454 664

SKS
Kraftsalg
338 290

Sjøfossen
Energi*
28 577

Øvrige

Konsernposter/
Elimineringer

88 986

-78 833

IFRSKonsolidert
justering
-646
831 038

31 497

10 584

4 880

113 742

-55 174

105 529

Brutto driftsinntekter

486 161

348 874

33 457

202 728

-134 007

-646

936 567

Energikjøp og overføringskostnader

-64 518

-315 322

-3 360

-28 470

77 898

6 119

-327 653

Øvrige varekostnader

-13 315

-13 315

Verdiendring energikontrakter

64 545

Netto driftsinntekter

421 643

33 552

30 097

160 943

Lønns- og personalkostnader

-64 051

-10 233

-5 960

-79 029

Av- og nedskrivninger

-32 651

-295

-7 986

-15 919

-56 109
-38 003

64 545

70 018

660 144

4 907

-154 366

3 584

-91 270

Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter

-45 550

-1 953

-2 908

Andre driftskostnader

-69 606

-15 985

-12 507

-90 549

Sum driftskostnader

-211 858

-26 513

-28 406

-188 405

18 106

8 491

-428 585

Driftsresultat

209 785

7 039

1 691

-27 462

-38 003

78 509

231 559

2 444

1 503

1 103

22 515
6 542

-6 605

-63

Finansinntekter
Inntekt på inv.på tilknyttede selskaper
Finanskostnader
Skattekostnad
Resultat etter skatt
Investering i varige driftsmidler
Investering i tilknyttet selskap og
felleskontrollert virksomhet
Totale eiendeler
Totale forpliktelser

-50 411
56 109

-132 538

27 565

-9 939

-147

-41

-81 978

-12 771

-104 876

-104 652

-2 402

-123

4 355

24 022

-8 337

-87 137

97 638

5 993

2 630

-82 570

-7 439

50 796

67 048

1 029 787

437

315 139

510 342

1 441 038

-389 956

2 906 787

3 546

1 208

-6 379

148 375

150 000
1 377 384

142 339

529 360

4 931 891

-2 448 824

518 645

5 050 795

520 432

52 979

10 187

2 515 096

-61 515

344 851

3 382 030

*) Sjøfossen Energi AS er fusjonert med SKS Produksjon AS med regnskapsvirkning fra 1.1.2016							

Note 4: Hendelser etter balansedagen
Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen
som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er det opplyst om
dersom dette er vesentlig.
Opplisting hendelser etter balansedagen:
Det er i styremøte 6. april 2017 besluttet utbetaling av utbytte på 25 MNOK.
Ut over det som er nevnt over har det ikke vært noen vesentlige hendelser etter balansedagen.

Note 5: Oppkjøp/virksomhetssammenslutning
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til overtakelsesmetoden. Transaksjonsutgifter resultatføres etter hvert som de påløper.
Vederlaget ved kjøp av virksomhet måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet.
Ved kjøp av en virksomhet vurderes alle overtatte eiendeler og forpliktelser for klassifisering og tilordning i samsvar med kontraktsbetingelser,
økonomiske omstendigheter og relevante forhold på oppkjøpstidspunktet. Overtatte eiendeler og gjeld balanseføres til virkelig verdi med mindre det
fremkommer av IFRS 3 at andre måleregler skal benyttes.
Merverdiallokeringen ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato
for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres inntil 12 måneder etter oppkjøpstidspunktet (dersom merverdiallokeringen som ble gjennomført
på oppkjøpstidspunktet var foreløpig). Ikke-kontrollerende eierinteresser beregnes til de ikke-kontrollerende eierinteressenes andel av identifiserbare
eiendeler og gjeld, eller til virkelig verdi. Valg av metode gjøres for hver enkelt virksomhetssammenslutning.
Ved trinnvise oppkjøp måles tidligere eierandeler til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Verdiendringer på tidligere eierandeler resultatføres.

66

Årsmelding 2016

Salten Kraftsamband

Goodwill beregnes som summen av vederlaget og regnskapsført verdi av ikke-kontrollerende eierinteresse og virkelig verdi av tidligere eide
eierandeler, med fradrag for nettoverdien av identifiserbare eiendeler og forpliktelser beregnet på overtakelsestidspunktet. Goodwill avskrives ikke,
men testes minst årlig for verdifall. I forbindelse med en nedskrivningsvurdering allokeres goodwill til tilhørende kontantstrømgenererende enheter
eller grupper av kontantstrømgenererende enheter.
Dersom virkelig verdi av netto eiendeler i virksomhetssammenslutningen overstiger vederlaget (negativ goodwill) inntektsføres differansen
umiddelbart på oppkjøpstidspunktet.
Oppkjøp av virksomhet 2016
I løpet av 2016 er det gjort oppkjøp av følgende selskaper i konsernet. Selskapet Beiarkraft AS var tidligere eid med 60 % i konsernet. SKS Produksjon
kjøpte 100 % av selskapet i juni 2016. Selskapet ble fusjonert inn i SKS Produksjon med virkning fra 01.07.2016. I juni 2016 ble Statskog Energi Beiarn
AS kjøpt 100 % av SKS Produksjon AS. Selskapet ble innfusjonert i SKS Produksjon AS med virkning fra 01.07.2016 Statskog Energi Beiarn AS eide
34 % av Govddesåga Kraftverk AS. SKS Produksjon kjøpte de resterende 10 % i Govddesåga Kraftverk AS fra Clement Kraft AS samtidig. Bakgrunnen
for oppkjøpene er strategisk begrunnet med et ønske om å samle utbyggingsaktivteter og kraftverk i et selskap.
Dersom oppkjøpet hadde blitt gjennomført pr. 01.01.2016, ville det gitt uvesentlige endringer i konsernresultatet.
Transaksjonene er gjort med videreføring av de bokførte verdiene i begge transaksjonene. Det er ikke innregnet goodwill i transaksjonen.
Oppkjøp av virksomhet 2015
I løpet av 2015 er det gjort to oppkjøp av selskaper i konsernet. Selskapet Nord-Norsk Småkraft AS var tidligere eid med 40 % i konsernet. SKS
Produksjon kjøpte 100 % av selskapet i juni 2015. Selskapet ble fusjonert inn i SKS Produksjon med virkning fra 01.07.2015. I november ble Suliskraft
AS kjøpt 100 % av SKS Produksjon. Dette er et selskap som Nord-Norsk Småkraft eide 66 % av. Bakgrunnen for oppkjøpene er strategisk begrunnet
med et ønske om å samle utbyggingsaktivteter og kraftverk i et selskap.
Dersom oppkjøpet hadde blitt gjennomført pr. 01.01.2015, ville det gitt uvesentlige endringer i konsernresultatet.
Transaksjonene er gjort med videreføring av de bokførte verdiene i begge transaksjonene.
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Note 7: Andre inntekter
Salg av varer og tjenester regnskapsføres som inntekt når varen blir levert eller tjenesten blir utført.

Entrepenørtjenester
Salg av entreprenørtjenester er enten timeprisbasert eller basert på et fast honorar per måned/kvartal. Inntekten innregnes når den er opptjent.
Entrepenørtjenester – prosjekter
Prosjekter inntektsføres ved bruk av løpende avregningsmetode. Dersom utfallet av kontrakten ikke kan estimeres pålitelig, innregnes
kontraktsinntekter kun med et beløp som tilsvarer påløpte utgifter som kan forventes å bli gjenvunnet. Dersom det er sannsynlig at totale
kontraktsutgifter vil overstige de totale kontraktsinntektene innregnes det forventede underskuddet som en kostnad umiddelbart.
Entreprenørvirksomheten er solgt per 31.12.15.
Øvrige inntekter
Øvrige inntekter består i hovedsak av salg av administrasjonstjenester.
Beløp i tusen kr

2016

Entrprenørtjenester

2015
39 965

Entreprenørtjenester - prosjekter

27 701

Øvrige inntekter

36 181

37 863

Andre inntekter

36 181

105 529

Note 6: Salgsinntekter

Note 8: Energikjøp, overføringskostnader og verdiendringer energikontrakter

Konsernet driver både produksjon av kraft og salg av kraft til sluttbruker. Disse to forretningsområdene følges opp og styres separat. Produksjon
selger den produserte kraften til kraftbørser, mens kraftsalg kjøper inn kraft fra kraftbørser.
Inntekt fra salg av varer innregnes når det vesentlige av risiko og avkastning er overført, det er sannsynlig at salget vil generere fremtidige
økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift.
Energiinntekter inntektsføres ved levering og presenteres brutto i resultatregnskapet.
Realiserte og urealiserte inntekter fra finansiell handel i energikontrakter presenteres på linjen «verdiendringer energikontrakter» og inngår ikke
i energiinntekter/salgsinntekter.
Produksjonsvirksomheten optimaliserer sin vannkraftproduksjon ut fra en vurdering av tilgjengelig vann mot faktisk og forventet fremtidig
spotkraftpris. Dersom selskapet har fysiske leveringsforpliktelser som avviker fra den faktiske produksjonen, kjøpes eller selges differansen
i spotmarkedet. Selskapet benytter kraftderivater for å sikre den underliggende produksjonen. Selskapet har også langsiktig avtale om fysiske
levering av kraft med industrikunde. Selskapet har forpliktelse om å levere konsesjonskraft til kommuner i konsesjonsområdet til konsesjonskraftpris
fastsatt av Olje- og energidepartementet, samt kvotekraft og industrikraft til selvkostpris.
Kraftomsetningsvirksomheten selger kraft til sluttbrukere gjennom kommisjonæravtaler og direkte til egne kunder. Selskapet forvalter også kraft
for eksterne kunder som har kraftrettigheter gjennom eierskap i konsesjonskraft eller kraftproduksjon.

Sluttbrukervirksomheten kjøper fysisk kraft hos Nord Pool Spot AS for levering til sluttbruker. Selskapet kjøper også fysisk kraft fra kommuner,
kraftselskaper og industrikunder som har kraftrettigheter.
Produksjonsvirksomheten kjøper noe regulerkraft fra Statnett SF. Selskapet har også inngått tidsbegrenset avtale om leie av kvotekraft fra en av
kvotekrafteierne. Produksjonsvirksomhetene har også overføringskostnader som er transportkostnaden for levering av produsert kraft ut på nettet.
Både innenfor kraftsalg og produksjon inngår finansielle kontrakter på kjøp av kraft på Nasdaq OMX og dels også med kommuner, kraftselskaper
og industrikunder. Verdiendringer på disse kontraktene presenteres særskilt, og inngår ikke i energikjøpskostnaden. Viser her til note 22 for
nærmere omtale.

2016

2015

Produksjonsinntekt

488 285

501 031

Energisalg

355 552

280 505

Beløp i tusen kr

Nettinntekt*
Salgsinntekter

1 672

49 502

845 509

831 038

* Nettvirksomheten ble solgt 01.01.16
Per 31.12.15 hadde foretaket en ikke balanseført mindreinntekt på kr 3 818 000 ekskl. renter.

Beløp i tusen kr
Spot og regulerkraft innkjøpt i produksjonsvirksomheten

2016

2015

19 117

10 283

Energikjøp til kraftomsetning

323 166

271 635

Energikjøp

342 283

281 918

Overføringskostnader

62 386

59 050

Verdiendringer energikontrakter
Energikjøp, overføringskostnader
og verdiendringer energikontrakter

52 599

-64 545

457 268

276 423
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Årets pensjonskostnad
2016

2015

Pensjonskostnad over resultat
Rentekostnad på pensjonsforpliktelse

-6 745
1 607

10 786
2 513

12 305

Sum pensjonskostnad over resultat

-5 138

13 299

10 462

14 303

Pensjonskostnad over andre inntekter og kostnader (OCI)

5 150

-24 480

6 271

11 302

Netto pensjonskostnader

12

-11 181

Balanseført lønn ved egne investeringsarbeider

-5 309

-9 289

Totale lønnskostnader

93 745

154 366

113,4

185,7

Beløp i tusen kr
Lønn

2016

2015

82 309

125 745

12

Pensjonskostnad
Arbeidsgiveravgift
Andre ytelser

Antall årsverk som har vært sysselsatt i regnskapsåret:

Beløp i tusen kr

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler
Beløp i tusen kr

Ytelser til ledende ansatte
Beløp i tusen kr
Ledende ansatte

Styrehonorar

Steinar Pettersen, Konsernsjef
Øvrige nøkkelpersoner i ledelsen

114

Styret

643

Samlet godtgjørelse

757

Pensjons
kostnad

Samlet
godtgjørelse

2016

2015

69 415
-1 018

97 632

Lønn

Naturalytelser

1 960

192

181

2 333

Resultatført pensjonskostnad

2 323

10 786

4 883

62

923

5 982

Resultatført finanskostnader

1 607

2 513

Ført mot OCI inkl. aga

5 150

-27 996

6 843

254

1 104

8 315

Aga innbetalt premie/tilskudd

-2 165

-1 000

-15 393

-12 520

Ingen ledende ansatte eller styremedlemmer har bonusordninger eller opsjonsordninger.
Konsernsjef Steinar Pettersen har avtale om 12 mnd etterlønn. Konsernsjefen har ikke mottatt godtgjørelser eller økonomiske fordeler fra andre
foretak i samme konsern, enn det som er vist over. Det er ikke gitt tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for
en leder.
Konsernledelsen deltar i den generelle pensjonsordningen i selskapet som er beskrevet i pensjonsnoten. Denne ordningen gir en estimert
pensjon på 66 % inkludert ytelser fra Folketrygden, av et pensjonsgrunnlag inntil 12G fra og med fylte 67 år. Den periodiserte pensjonskostnaden
oppgitt over tilsvarer bruttopensjonskostnad, og er beregnet i tråd med de prinsipper og forutsetninger som angitt i pensjonsnoten.
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer.

Note 10: Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser
Konsernet har pensjonsordningen som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ansatte før 1. januar 2009 har kollektive offentlige
ordninger i KLP.Ordningen gir rett til en samlet årlig pensjon fra folketrygden og pensjonsordningen på 66 % av sluttlønn ved full opptjening
på 30 år. De offentlige ordningen er gjenstand for levealdersjustering som innebærer at årlige ytelser reduseres dersom forventet levetid øker.
40 % av de ansatte har en offentlig pensjonsordning. Alle som er ansatt etter 1. januar 2009 har innskuddsordning, ordningen tilfredsstiller
lov om forerakspensjon. I begynnelsen av 2016 fikk ansatte som var i den offentlige ordningen mulighet til å bytte til innskuddsordning. Årlige
pensjonsytelser avhenger av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. 60 % av de ansatte
er nå i innskuddsordningen.
Foretaket er også med i AFP-ordningen. Se note 11 for nærmere beskrivelse
Pensjonsforpliktelsen (brutto) vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen.
Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Periodens pensjonsopptjening (service cost) og netto rentekostnad (-inntekt) resultatføres løpende, og
presenteres under lønns- og personalkostnader. Netto rentekostnad beregnes ved å anvende diskonteringsrenten for forpliktelsen på begynnelsen
av perioden på netto forpliktelsen. Netto rentekostnad består derfor av rente på forpliktelsen og avkastning på midlene. Forskjellen mellom faktisk
avkastning på pensjonsmidlene og den resultatførte innregnes fortløpende mot andre inntekter og kostnader (OCI).
Aktuarielle gevinster og tap føres over andre inntekter og kostnader (OCI). Aktuarielle gevinster og tap, blir ikke reklassifisert over resultatet.
Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatet på det tidspunkt avkortningen eller
oppgjøret inntreffer.

Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i fjor
Tilgang

Innbetalt premie/tilskudd inkl adm
Korrigering fond ved salg av nettvirksomheten i Rødøy-Lurøy Kraftverk AS.

-4 424

Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år

55 495

69 415

Tidligere konsernsjef har en førtidspensjonsavtale. Pensjonsavtalen innebærer en førtidspensjon på 75 % frem til 67 år, og deretter 66 % samlet
pensjon av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsgrunnlaget er grunnlønnen ved pensjonering. Pensjonen reguleres i takt med G-reguleringen, og er livslang.
Pensjonsordningen omfatter også uførepensjon og etterlattepensjon.
Aktuarmessige forutsetninger
Ved beregning av pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse er en rekke forutsetninger lagt til grunn. Grunnlaget for diskonteringsrenten er
fastsatt basert på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i det norske markedet. OMF er obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av kredittforetak eid av
norske banker og er regulert i egen lov, og anses generelt for å være av høy kvalitet (lav markeds- og kredittrisko). Markedet for OMF er vurdert som
tilstrekkelig dypt, likvid og viser pålitelig prising, og er således anvendt som grunnlag for å fastsette diskonteringsrenten.
Lønnsøkning, pensjonsregulering og G-regulering er basert på historiske observasjoner for selskapet.
Den beregnede pensjonsforpliktelsen hensyntar at de offentlige ordningene er gjenstand for levealdersjustering for alle perioder som
er presentert.
2016

2015

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente i %

2,60

2,70

Økning i grunnbeløp (G) i %

2,25

2,25

Lønnsvekst i %

2,50

2,50

Pensjonsregulering i %

1,48

1,48

K2013

K2013

Demografiske forutsetninger:
Dødelighet
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Note 12: Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter
Sensitivitet i beregningen av
pensjonsforpliktelsen ved endring i forutsetningene:
Diskonteringsrenten redusert med 0,5 % -poeng

Økning

DBO
SC

10,45 %
14,30 %

Lønnsvekst økt med 0,25 %-poeng
DBO

Økning
1,35 %

SC

3,30 %

Dødeligheten styrket med 10 %
DBO

Økning
2,50 %

SC

1,90 %

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Grunnlaget for eiendomsskatten for kraftproduksjon utskrives på grunnlag av verdien på kraftverket.
Eiendomsskatt for øvrige eiendommer takseres av den enkelte kommune der eiendommen er lokalisert.
Eiendomsskatt er klassifisert som driftskostnad og ikke som ordinær skatt med bakgrunn i at skatten beregnes av kraftverkets/eiendommens
verdi og er sånn sett ikke direkte knyttet til resultatet.
Konsesjonsavgift er en årlig avgift kraftverkseieren må betale til staten og de berørte kommunene som erstatning for skade og ulempe som er
påført ved vannkraftutbygging. Avgiftssatsen indeksreguleres hvert femte år av NVE.
Eiendomsskatt og konsesjonsavgift kostnadsføres når konsernet pådrar seg en forpliktelse til å betale skatten/avgiften.
Fremtidig konsesjonsavgift er ikke avsatt som kontraktmessig forpliktelse i balansen, fordi det er en legal forpliktelse pålagt av det offentlige.

2016

2015

Eiendomsskatt
Konsesjonsavgifter

38 155
11 718

38 751
11 660

Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter

49 873

50 411

2016

2015

Drift og vedlikehold bygninger/kraftverk

16 656

21 025

Lisenser og IT-kostnader

Beløp i tusen kr

Sensitivitetsanalysen over er basert på at alle andre forutsetninger er uendret. I praksis er det lite sannsynlig og endringer i noen forutsetninger er
korrelerte. Beregningen av DBO og SC i sensitivitetsanalysen er gjort etter samme metode som ved beregning DBO som framkommer i balansen.

Note 13: Andre driftskostnader
Note 11: Avtalefestet pensjon (AFP)
Forpliktelser i (ny) AFP-ordning
Konsernet er tilsluttet AFP-ordningen, som er en kollektiv pensjonsordning for tariffestet sektor i Norge, og omfattet ved oppstart i 2011 ca 650.000
arbeidstakere. AFP-ordningen er basert på et trepartsamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten
dekker 1/3 av pensjonsutgiftene til AFP, mens tilsluttede foretak dekker 2/3. Alle konsernets ansatte er medlemmer i ordningen.
Regnskapsmessig behandling
Regnskapsmessig er ordningen å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning. Konsernet er ikke i stand til å identifisere sin andel av ordningens
underliggende økonomiske stilling og resultat med tilstrekkelig grad av pålitelighet, og på denne bakgrunn regnskapsføres ordningen som en
innskuddsordning. Dette innebærer at forpliktelser fra AFP-ordningen ikke er balanseført. Premier til ordningen kostnadsføres når de påløper.
Tilskudd til AFP ordningen inngår i lønnskostnader og utgjorde i 2016 TNOK 748 (2015: TNOK 1157).
Neste års premie er estimert til ca 760 TNOK .
Nærmere om ordningen
For å ha rett til avtalefestet pensjon (AFP) må den ansatte (medlemmet) oppfylle flere vilkår. Blant annet må medlemmet på uttaktstidspunktet være
ansatt og reell arbeidstaker i et foretak tilsluttet ordningen, medlemmet må ha vært sammenhengene ansatt de siste tre år og vært ansatt i et foretak
tilsluttet ordningen i 7 av de siste 9 årene.
Ved uttak vil det bli beregnet en årlig pensjon på grunnlag av 0,314 % av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G fra fylte 13 år til og med
fylte 61 år.
Ordningen administreres av Fellesordningen for AFP som også fastsetter og krever inn premie. Premien skal fastsettes slik at den er tilstrekkelig
til å dekke løpende utgifter og dessuten gi grunnlag for opplegg av en pensjonsfond.
I 2015 utgjorde premien 2,4 % av lønn mellom 1G og 7,1G, i 2016 utgjorde premien 2,5 % og for 2017 vil premien være 2,5 %.
Fellesordningen for AFP offentliggjør ikke anslag på fremtidige premiesatser, men legger til grunn at premien for ny AFP må økes over tid for
å imøtekomme forventninger om økte utbetalinger med tilstrekkelig bufferkapital.
Foretak som deltar i AFP-ordningen er solidarisk ansvarlig for to tredeler av pensjonen som skal utbetales til de arbeidstakere som til enhver tid
fyller vilkårene. Ansvaret gjelder både manglende innbetaling og dersom premiesatsen viser seg å være utilstrekkelig.
Det foreligger en underdekning i ordningen. Ved eventuell avvikling av ordningen har foretakene som deltar i ordningen plikt til fortsatt
premiebetaling for dekning av pensjonsutbetalinger til arbeidstakere som er tiltrådt eller som fyller vilkårene for avtalefestet pensjon
på avviklingstidspunktet.

Andre driftskostnader
Beløp i tusen kr

11 220

9 471

Drift biler og kjøretøy

1 552

7 433

Reisekostnader

1 933

8 483

Forsikringer

3 116

4 196

Kostnadsføring prosjekter

4 182

13 122

Kjøp av fremmedtjenester

6 699

27 557

Øvrige driftskostnader

20 251

41 252

Sum andre driftskostnader

65 609

132 539

999

1 221

Spesifikasjon revisjonshonorar
Lovpålagt revisjon
Andre tjenester utenfor revisjon
Totalt
Merverdiavgift er ikke inkludert i honoraret til revisor.

297

288

1 296

1 509
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Skattekostnad
2016

2015

Betalbar naturressursskatt

23 918

22 617

Betalbar grunnrenteskatt

36 634

34 448

Betalbar overskuddsskatt

2 502

26 661

-56

-20

6 203

3 431

Skattekostnad

69 201

87 137

Avstemming av effektiv skattesats
Resultat før skatt

76 196

154 185

Skatt beregnet til 25 %/27 %

19 049

44 970

Betalbar grunnrenteskatt 33 %/31 %

36 634

34 448

5 983

9 831

-56

22

Beløp i tusen kr
Renteinntekter inntektsføres når de er opptjent. Utbytte innregnes når retten til å motta betaling er etablert.
Foretaket har investeringer i aksjer som er klassifisert som «tilgjengelig for salg». Investeringene regnskapsføres til virkelig verdi i balansen, mens
verdiendringer innregnes i «andre inntekter og kostnader», med unntak av når det foreligger et tap ved verdifall. Et verdifall blir innregnet når det
foreligger objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Når en aksje klassifisert som tilgjengelig for salg eiendelen blir solgt eller fraregnet
av andre årsaker, omklassifiseres kummulative verdiendringer som er innregnet i «andre inntekter og kostnader» til resultatet og posten «gevinst ved
salg av aksjer».
Konsernets lån er regnskapsført til amortisert kost, og rentekostnader innregnes etter «effektiv rentes metode». Foretaket benytter
rentebytteavtaler for å redusere renterisikoen. Det benyttes ikke sikringsbokføring, og verdiendringer på renteavtalene er presentert som
«verdiendring renteavtaler».
Foretaket inngår også finansielle kraftavtaler. Disse anses om driftsrelaterte og inngår ikke i finansposter.
Finansinntekter
Beløp i tusen kr

2016

2015

Renteinntekter

4 606

7 376

Gevinst ved salg av aksjer

16 400

Andre finansinntekter

4 331

3 789

Sum finansinntekter

8 937

27 565

Betalbar skatt

Justering av betalbar skatt foregående år
Utsatt skatt
Endring utsatt skatt

Endring utsatt skatt grunnrente 33 %/31 %
Effekt av for mye/for lite betalt forrige år

Finanskostnader
Rentekostnader
Verdiendring renteavtaler

73

Årets regnskap

Permanente forskjeller

1 333

-2 771

78 140

84 703

Effekt av endring i skattesats*

6 258

312

Annet
69 201

87 137

91 %

57 %

-20 892

12 912

Andre finanskostnader

6 692

7 261

Sum finanskostnader

63 940

104 876

Note 15: Skatt
Skattekostnaden består av ordinær inntektsskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og endring av utsatt skatt/utsatt skattefordel. Aktuell
skattesats for 2016 er 25 % inntektsskatt og 33 % grunnrenteskatt.
Vannkraftproduksjonen er belastet med grunnrenteskatt. Grunnrenteskatten er overskuddsavhengig og beregnes på det enkelte kraftverk.
Skattesatsen er 33 % av netto grunnrenteinntekt. Inntekten beregnes ut fra bruttoinntekt fastsatt etter produsert mengde og pris pr.time med
fradrag for driftskostnader, skattemessige avskrivinger og friinntekt. Friinntekten fastsettes årlig på grunnlag av gjennomsnittlig skattemessig verdi
av driftsmidler knyttet til kraftverket multiplisert med en normrente. For 2016 er normrenten 0,5 %. Negativ grunnrenteinntekt kan motregnes positiv
grunnrenteinntekt i andre kraftverk. Negativ grunnrenteinntekt opparbeidet før 2007 kan ikke motregnes andre verk, men kun nyttes på kraftverket
der den er opparbeidet.
Naturressursskatt er en skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverks gjennomsnittlige produksjon de siste syv år. Skattesaten er 1,3
øre per kWh og fordeles mellom kommuner og fylkeskommunen. Naturressursskatten motregnes i utlignet inntektskatt. Dersom naturressursskatten
overstiger inntektskatten balanseføres den som renteførende fordring og motregnes senere år.
Inntektsskatt består av periodeskatt og endring i utsatt skatt. Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt er beregnet på alle forskjeller mellom
regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av:
• førstegangsinnregning av goodwill,
• førstegangsinnregning av en eiendel eller forpliktelse i en transaksjon som ikke er en virksomhetssammenslutning,
og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig overskudd eller skattepliktig inntekt
• midlertidige forskjeller relatert til tilbakeholdte resultater i datterselskaper.
En eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder
til å nyttiggjøre skattefordelen. Selskapene regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført eiendel ved utsatt skatt i den grad det har blitt sannsynlig at
selskapet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere eiendel ved utsatt skatt i den grad selskapet ikke lenger
anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen.
Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått
midlertidige forskjeller. For eiendeler og forpliktelser innenfor grunnrenteskattregimet hensyntas forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt både
alminnelig inntektsskatt og grunnrenteskatt.
Periodeskatt og eiendeler eller forpliktelser ved utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til
egenkapitaltransaksjoner.
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Skattekostnad
Effektiv skattesats

* Fra inntektsåret 2017 er skattesatsen på alminnelig inntekt i Norge redusert til 24 prosent og grunnrenteskattesatsen er økt til 34,3 prosent.
Eiendeler ved utsatt skatt og forpliktelser ved utsatt skatt per 31.12.2016 ble målt ved å bruke den nye skattesatsen. Effekten på foregående periodes
kostnad ved skatt utgjorde MNOK 1,3.
Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt

Balanse

Resultatregnskap

Beløp i tusen kr

2016

2015

Utsatt overskuddsskatt
Varige driftsmidler

209 659

155 018

Pensjoner

-55 496

Underskudd til fremføring

-63 476

Annet
Grunnlag utsatt skatt
Forpliktelser ved utsatt overskuddsskatt

2016

2015

54 641

27 699

-49 077

-6 419

28 292

-17 229

-48 127

-5 153

Andre inntekter
og kostnader (OCI)
2016
2015

-5 150

24 480

73 863

98 315

-24 452

43 389

164 550

187 027

-24 357

94 227

-5 150

24 480

39 492

50 497

-6 089

25 441

-1 288

6 610

390 839

325 531

-6 379

16 122

Utsatt grunnrenteskatt
Varige driftsmidler
Pensjoner

-28 879

-51 463

-488

13 263

-2 721

13 263

Grunnlag utsatt gr.renteskatt

361 960

274 068

-6 867

29 385

-2 721

13 263

Forpliktelser ved utsatt grunnrenteskatt

124 152

84 961

-2 287

9 109

-898

4 112

Sum forpliktelser ved utsatt skatt

163 644

135 458

-8 376

34 551

-2 185

10 721
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Avstemming av netto forpliktelse ved utsatt skatt
Beløp i tusen kr
Balanse per 01.01
Kostnad/inntekt ved skatt regnskapsført via EK, utgang av Reinskar kraftverk fra grunnrentebeskatning

2016

2015

135 458

108 420

Kostnad/inntekt ved skatt regnskapsført via andre inntekter og kostnader (OCI)
Netto forpliktelse ved utsatt skatt per 31.12

301 440

820 781

Balanseført verdi 31. desember

301 440

820 781

Balanseført verdi pr. 1. januar
Anskaffelseskost

301 440
302 567

820 781
820 781

9 141

16 497

-2 185

10 541

Avskrivning

163 644

135 458

Akkumulerte av- og nedskrivninger

Note 16: Immaterielle eiendeler
Regnskapsprinsipper knyttet til immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler innregnes initielt til kost. Anskaffelseskost for immaterielle eiendeler ervervet i en virksomhetssammeslutning er de
immaterielle eiendelenes virkelige verdi på oppkjøpstidspunktet Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell
av- og nedskrivning.
Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende.
Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for
nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og - periode vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og/eller - periode
behandles som estimatendring.
Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes for nedskrivning minst årlig, enten individuelt eller som en del av en
kontantstrømgenererende enhet. Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke. Levetiden vurderes årlig med hensyn til om antakelsen
om ubestemt levetid kan forsvares. Dersom denne antakelsen ikke kan forsvares, behandles endringen til bestemt levetid prospektivt.
Immaterielle eiendeler
Beløp i tusen kr

Goodwill Fallrettigheter

Balanseført verdi 1. januar
Tilgang

301 440

820 781

Avskrivning

Andre
rettigheter

Elsertifikater

Sum 2016

257
9 345

11 835
-4 177

1 134 313
5 168

-2 126

-2 126

Balanseført verdi 31. desember

301 440

820 781

7 476

7 658

1 137 355

Balanseført verdi pr. 1. januar
Anskaffelseskost

301 440
301 440

820 781
820 781

257
10 115

10 269
7 658

1 132 747
1 139 994

Akkumulerte av- og nedskrivninger

-2 639

Balanseført verdi per 31. desember

301 440

820 781

7 476

Økonomisk levetid

ubestemt

ubestemt

1-3 år

IA

IA

Lineær

Avskrivningsmetode

Goodwill Fallrettigheter

Balanseført verdi 1. januar
Tilgang

21 230

Kostnad/inntekt ved skatt regnskapsført via resultatoppstillingen

Immaterielle eiendeler
Beløp i tusen kr

-2 639
7 658

1 137 355

Andre
rettigheter

Elsertifikater

Sum 2015

514

10 269
1 566

1 133 004
1 566

257

11 835

1 134 570

0
770

10 269
11 835

1 132 490
1 135 953

-257

-1 127

-513

Balanseført verdi per 31. desember

301 440

820 781

257

Økonomisk levetid

ubestemt

ubestemt

1-3 år

IA

IA

Lineær

Avskrivningsmetode

-257

-1 640
11 835

1 134 313

Fallrettighetene er evigvarende og avskrives ikke, men testes årlig for verdifall. Goodwill avskrives heller ikke, men testet også for verdifall hvert år.
Nedskrivningstest av fallrettigheter og goodwill er omtalt i note 17.

Note 17: Nedskrivningstest av goodwill og immaterielle eiendeler
Goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes for verdifall når det foreligger indikasjoner på verdifall, og testes også årlig for
verdifall. Den årlige testen ble gjort 31.12.2016. Det ble ikke innregnet tap ved verdifall i 2016.
Test for verdifall gjennomføres for den kontantgenererende enheten som de immaterielle eiendelene er tilordnet. En kontantgenererende enhet er
den minste gruppen av eiendeler som har uavhengige inngående kontantstrømmer.
Tap ved verdifall innregnes dersom balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi fratrukket
salgskostnader og bruksverdi.
Gjennvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av de kontantgenererende enhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet basert på en
diskontering av forventede framtidige kontantstrømmer før skatt, diskontert med en relevant diskonteringsrente før skatt som hensyntar løpetid
og risiko. Det er brukt diskonteringsrente på 5,4 % i beregningene.
Fallrettighetene har ikke egne uavhengige kontanstrømmer, men testes for verdifall sammen med tilhørende kraftverk. Goodwillen er
knyttet til en virksomhetssammenslutning i 2011 i SKS Produksjon, og all goodwill er allokert til SKS Produksjon, som er ansett å være en egen
kontantstrømsgenererende enhet innen konsernet.
Det er benyttet sammenfallende forutsetning ved test av verdifall både for goodwill og fallrettigheter da begge eiendeler knytter seg til samme
virksomhetsområde (produksjonsvirksomheten).
Følgende forutsetninger er benyttet ved beregning av bruksverdi
Beregning av bruksverdi for SKS Produksjon AS er utført med bakgrunn i fremskrivning av kontantstrømmer basert på budsjetter. Energiprisen
på elektrisk kraft har falt de siste årene, men ledelsen er av den oppfatning at energiprisen vil komme opp på et høyere nivå i løpet av noen år.
Kontantstrømmen er beregnet frem i tid, tilsvarende selskapets konsesjoner. Kontantstrømmene er fastsatt med utgangspunkt i historiske tall, men
priskurven på kraft er estimert basert på virkelige forwardpriser ved årsskiftet.
Beregning av bruksverdi for de kontantstrømgenererende enhetene, er mest sensitiv for endringer i diskonteringsrente og fremtidige kraftpriser.
Diskonteringsrente
Diskonteringsrente er basert på vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Diskonteringssatsene reflekterer markedets avkastningskrav per
tidspunkt for test i den bransjen den kontantstrømgenererende enheten sammenlignes med.
Kraftpriser
Kraftpriser i perioden er basert på ledelsens forventninger til markedsutviklingen. Basert på tilgjengelig informasjon og ledelsens kunnskap til
markedet, forventes fortsatt lav kraftpris de neste årene. Ledelsens forventninger er basert på historisk trendutvikling og offentlige bransjeanalyser.
Selskapet beregner egne prisforventninger basert på tilgjenngelig informasjon om markedet.

Sensitivitetsanalyse for nøkkelforutsetninger
Kjøpet av eierposten i SKS Produksjon fra Norsk Hydro Produksjon i 2011, er av ledelsen oppfatning et godt kjøp, og nedskrivningstesten viser at
beregnet gjennvinnbart beløp overstiger balanseført verdi. Det er utført en sensitivitetsanalyse og denne viser at en endring av nøkkelforutsetninger
innenfor et rimelig mulighetsområde, ikke vil medføre at balanseført verdi overstiger bruksverdien.
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Note 18: Varige driftsmidler

Anlegg under utførelse

Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi
fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres.
Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand
for bruk, og direkte henførbare utgifter som oppstår som følge av anskaffelsen eller tilvirkningen. For egenutviklede varige driftsmidler/anlegg under
utførelse som krever en lang periode for å bli klar for bruk, inkluderer anskaffelseskost også låneutgifter som er direkte henførbare til tilvirkningen
av eiendelen.
Utgifter til løpende vedlikehold resultatføres. Utgifter til utskiftninger av deler som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført,
mens den balanseførte verdien av eiendelen som skiftes ut blir fraregnet.
Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk.

Kapitaliserte lånerenter
Kapitaliserte lånerenter utgjorde 14,3 MNOK i 2016 og 10,4 MNOK i 2015.
Gjennomsnittssatsen som er benyttet for å beregne de kapitaliserte lånerentene er satt til henholdsvis 2,46 % og 2,60 % i 2016 og 2015.

Beløp i tusen kr

Balanseført verdi
1. januar 2016
Tilgang

Grunn
ervervelser

Kraftverk

Linjer/
trans
formatorst.

Fiber

Bygninger
inkl. boliger

Transport
utstyr

Inventar
og utstyr

Data-/
sambands
utstyr

Anlegg
under
utførelse

2016
sum

4 569

2 214 526

120 958

28 544

66 758

12 588

5 279

16 529

437 036

2 906 787

-341

465 103

-113 544

15 466

-14 264

-3 885

-548

474

-400 876

-52 415

Nedskrivning

0

Avskrivning
Balanseført verdi
31. januar 2016

4 228

-67 624

-240

-1 913

-3 410

-1 624

-922

-6 539

2 612 005

7 174

42 097

49 084

7 079

3 809

10 464

-82 272
36 160

2 772 100

Akkumulerte av- og
nedskrivninger
Balanseført verdi

Beløp i tusen kr

Balanseført verdi
1. januar 2015
Tilgang

4 228

3 542 614

8 351

53 081

118 649

23 486

19 175

74 347

36 160

3 880 091

0

-930 609

-1 177

-10 984

-69 565

-16 407

-15 366

-63 883

0

-1 107 991

4 228

2 612 005

7 174

42 097

49 084

7 079

3 809

10 464

36 160

2 772 100

Bygninger
inkl. boliger

Transport
utstyr

Grunn
ervervelser

Kraftverk

Linjer/
transformatorst.

Fiber

Inventar
og utstyr

Data-/
sambands
utstyr

Anlegg
under
utførelse

2015
sum

4 580

2 206 698

99 167

28 114

67 677

14 157

8 678

14 435

383 831

2 827 337

-11

76 174

26 631

2 223

2 947

2 005

-778

8 324

53 205

170 720

Nedskrivning

0

Avskrivning
Balanseført verdi
31. januar 2015

-68 346

-4 840

-1 793

-3 866

-3 574

-2 621

-6 230

-91 270

4 569

2 214 526

120 958

28 544

66 758

12 588

5 279

16 529

437 036

2 906 787

4 569

3 077 511

204 613

37 458

138 843

50 993

25 729

81 416

437 036

4 058 168

0

-862 985

-83 655

-8 914

-72 085

-38 405

-20 450

-64 887

0

-1 151 381

4 569

2 214 526

120 958

28 544

66 758

12 588

5 279

16 529

437 036

2 906 787

25-99 år

25-35 år

20 år

40-50 år

5-10 år

3-10 år

3-5 år

lineært

lineært

lineært

lineært

lineært

lineært

lineært

Per 31. desember 2015
Anskaffelseskost
Akkumulerte av- og
nedskrivninger
Balanseført verdi
Økonomisk levetid
Avskrivningsmetode

Note 19: Beholdninger
Varelager
Varelager består av forbruksmateriell/produksjonsmateriell. Reservedeler er presentert som varig driftsmidler, og inngår ikke i varelageret.
Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket
estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt
ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering.
Beløp i tusen kr

2016

Linjemateriell
Annet

2015

2014

7 732

7 386
1 996

Sum beholdninger

0

7 732

9 382

Det er ikke foretatt nedskrivning av varelager i 2015.			
Beholdning av annet er varebeholdning på materiell i entreprenørvirkomheten, dette er solgt per 31.12.15.

Per 31. desember 2016
Anskaffelseskost

Nedskrivning
Det er ikke indikasjoner på verdifall i 2016 og 2015.

ingen avsk.

ingen avsk.

Elsertifikater
Produksjon
Mottatte elsertifikater anses som offentlig driftstilskudd og verdien inntektsføres i takt med produksjon. Beholdning av elsertifikater som er solgt med
angitt leveringsdato balanseføres til kontraktspris. Beholdning av elsertifikater som ikke er solgt måles til laveste verdi av anskaffelseskost (verdi ved
tildeling) og virkelig verdi. Gevinst og tap ved salg presenteres som inntekt.
Beløp i tusen kr
Produksjon

2016
9 251

2015
1 272

2014
2 549

Omsetning
Elsertifikater som kjøpes bokføres som immateriell eiendel på transaksjonstidspunket. Transaksjonstidspunktet er ved registrering av kjøpet hos NECS.
Kostpris brukes som verdi. Etterfølgende måling gjøres etter kostmetoden. Ved innlevering reduseres beholdningen med kostpris på leverte sertifikater.
Beløp i tusen kr
Elsertifikater, immateriell eiendel

2016
7 658

2015
11 835

2014
10 269

Note 20: Investeringer i tilknyttede selskap
Konsernet har investeringer i tilknyttede selskaper. Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet har betydelig innflytelse. Tilknyttede selskaper
innregnes etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Ved førstegangsinnregning
vurderes tilknyttede selskaper til anskaffelseskost. Konsernets andel av resultatet i tilknyttede selskaper innregnes i konsernets resultat og er
presentert på egen linje i resultatregnskapet Andel av andre inntekter og kostnader i disse investeringene er inkludert i konsernets andre inntekter
og kostnader. Resultatandelen tillegges den balanseførte verdien av investeringen. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede
selskaper og felleskontrollert virksomhet er eliminert med konsernets andel i virksomheten.
Goodwill relatert til det tilknyttede selskapet blir inkludert i balanseført verdi av investeringen, og testes ikke for nedskrivning på individuell basis.
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Ved indikasjoner på at verdifall blir langvarig gjennomføres det en nedskrivningstest på den balanseførte verdien av investeringen. Et eventuelt
verdifall blir innregnet i resultatandelen fra tilknyttet foretak i regnskapet.
Investeringen i kraftutbygging av Smibelg og Storåvatn kraftverk i regi av Smisto Kraft AS er vurdert i forhold verdifall som følge av fallende pris
på elektrisk kraft og elsertifikater. Fremtidig prising av elsertifikater er beheftet med stor usikkerhet og de ulike analysemiljøene i kraftmarkedet
opererer med ulike prisscenerier. Endelig verdi av elsertifikatene vil avhenge av totalvolumet for ny utbygd kraft under den felles Svensk/Norske
sertifikatordningen som fases ut i 2020. Videre vil utformingen av den utvidede Svenske sertifikatordningen påvirke elsertifikatordningen. Med
bakgrunn i dette er det vanskelig å fastslå at prisfallet i elsertifikatmarkedet er varig.
De fleste analysemiljøer vi har kjennskap til, har prognoser der forventningene til fremtidige kraftpriser er høyere enn nåværende markedspriser.
De fleste analysemiljøene forventer kraftpriser på tilsvarende nivå som benyttet ved investeringsbeslutningen.
Til tross for prisfallet viser beregning av prosjektet en positiv kontantstrøm over alle årene i analyseperioden. Selskapet legger til grunn at dagens
markedspriser er forbigående og at prisnivået signalisert av analysemiljøene i kraftmarkedet viser et mer korrekt prisnivå.
Selskapet mener at det på nåværende tidspunkt ikke er behov for å foreta en nedskrivning av aksjeverdiene på Smisto Kraft AS. Dagens
prisfastsettelse av kraft og elsertifikater anses som ikke varig med en større oppside enn nedside. Prosjektet kompenseres delvis gjennom
redusert entreprenørrisiko, redusert risiko for prosjektoverskridelser samt gjennomførte rentesikringer på nivå bedre enn forutsatt i opprinnelig
investeringskalkyle. Hvis nåværende kraftpris og elsertifikatpris skulle være gjeldende ved oppstart av kraftverket i 2019 vil en nedskrivning kunne
aktualiseres.

Salten Kraftsamband

Note 21: Datterselskap med vesentlige ikke-kontrollerende eierinteresser
Tabellen under viser datterselskap med vesentlige ikke-kontrollerende eierinteresser samt eierandel og stemmeandel som innehas av ikkekontrollerende eierinteresser:
Navn

Kommune

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Rødøy

Govddesåga Kraftverk AS
100 % eid fra 01.07.16

Fauske

Virksomhet
Produksjon og
distribusjon av
kraft
Produksjon av
kraft

Driftsinntekter
Driftskostnader

Kommune

Industri

Eierandel

Smisto Kraft AS

Fauske

Kraft

50 %

KraftTele AS

Fauske

Telecom

33 %

Netto finansposter

33 %

Resultat før skatt

Gildeskål

Eierandel 2015

72,1 %

58,8 %

100,0 %

55,9 %

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS
Beløp i tusen kr

Salten Havbrukspark AS

Eierandel 2016

Nedenfor vises et sammendrag av finansiell informasjon for datterselskapene nevnt ovenfor. Informasjonen er gitt på 100 % basis, og reflekterer mer/
mindreverdier i SKS konsernregnskap. Den finansielle informasjonen er beløp før interne elimineringer.

Konsernet har følgende investeringer i tilknyttede selskaper:

Enhet
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Utvikling

Govddesåga Kraftverk AS

2015

2016

2015

41 446

87 728

-28 329

-107 420

-658

163

150

47

13 280

-19 542

-611

Totalresultat

8 887

-9 614

85

- herav allokert til ikke-kontrollerende eierinteresser.

2 477

-3 960

37

Utbytte utbetalt til ikke-kontrollerende eierinteresser

37 071

Egenkapital
- herav allokert til ikke-kontrollerende eierinteresser

113 549
30 574

95 530
39 349

102 787
45 329

Eiendeler
Omløpsmidler

36 628

32 618

10 501

Anleggsmidler

175 145

313 780

249 404

-1 500

Gjeld
Kortsiktig gjeld

10 721

155 448

18 739

Balanseført verdi 31.12.2015

148 375

Langsiktig gjeld

87 503

95 420

138 378

Andel resultat etter skatt 2016
Nedskriving

403
-353

Beløp i tusen kr

Totalt

Balanseført verdi 31.12.2014
Andel resultat etter skatt 2015

24 129
-63

Nedskriving

-1 858

Investering/salg

-22 333

Kapitalinnskudd

150 000

Utbytte

Investering/salg

-2 746

Kapitalinnskudd

137 500

Utbytte
Balanseført verdi 31.12.2016

-500
282 679

Kontantstrøm
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

6 677

3 897

4 375

Netto kontantstrøm fra (brukt i) investeringsaktiviteter

133 841

-25 367

-113 921

Netto kontantstrøm fra (brukt i) finansierings aktivitet

-115 226

19 007

108 166

50 517

-21 470

-1 380

Netto kontantstrøm

Nettvirksomheten i Rødøy-Lurøy Kraftverk er besluttet solgt i 2016. Regnskapsmessig tap vedrørende salget er innarbeidet i 2015 regnskapet, dette
utgjør 11 MNOK etter skatt.
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Note 22: Finansielle instrumenter (IFRS 7)
Finansielle instrumenter og finansiell risiko
Konsernet benytter finansielle instrumenter som en del av en økonomisk sikringsstrategi. Sikringsstrategien skal bidra til stabilitet og forutsigbarhet
i de årlige resultatene forutsatt at dette ikke gir en vesentlig reduksjon i nivået på den langsiktige avkastningen. Strategien skal bidra til at selskapet
oppnår maksimale resultater innenfor aksepterte risikorammer.
Konsernets finansielle forpliktelser, utover derivater, består i hovedsak av banklån. Formålet med lånene er å skaffe kapital til investeringer som
er nødvendig for konsernets virksomhet. Konsernets finansielle eiendeler, utover derivater, består i hovedsak av kontanter og aksjeinvesteringer.
I tillegg har konsernet finansielle instrumenter i form av leverandørgjeld, kundefordringer o.l. som er direkte knyttet til virksomhetens daglige drift.
I regnskapet vurderes lån til amortisert kost, mens rentebytteavtalene vurderes til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Formålet med
rentebytteavtaler er å styre renterisikoen.
Innenfor energihandel benyttes finansielle kraft- og valutainstrumenter som en del av økonomisk sikringsstrategi. Det er definerte
eksponeringsgrenser selskapene kan handle innenfor. Ved fastsettelse av eksponeringsgrenser er det tatt hensyn til varierende kraftpris, fysisk
kraftproduksjon, energiforbruk hos sluttbruker, skatterisiko og innmatingskostnader. I regnskapet innregnes fysisk handel først ved levering, mens
energi- og valutaderivater vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Betydelige volum knyttet til slike derivater vil medføre
verdiendringer i balanse og regnskapsmessig resultat, uten at dette gjenspeiler de fullstendige økonomiske resultater. Konsernet har i tillegg
en kraftportefølje hvor det kjøpes og selges kraftderivater med mål om å gi positiv avkastning. For slike porteføljer er eksponeringsgrensene
svært begrenset.
Det benyttes ikke sikringsbokføring i IFRS rapporteringen, og alle derivater regnskapsføres til virkelig verdi. Verdiendringer på kraftderivater
innregnes i resultatet under "verdiendring energikontrakter", mens verdiendringer på rente- og valutaderivater innregnes under finansposter
i resultatet. Alle derivatkontrakter med positiv virkelig verdi er presentert som eiendel i balansen, mens alle derivatkontrakter med negativ virkelig
verdi er presentert som gjeld i balansen. Motregning er ikke foretatt.
Rutiner for risikostyring er vedtatt av styret. Ansvaret for oppfølging iht risikorammer er tillagt den enkelte avdeling. Økonomiavdeling foretar på
selvstendig basis egne kontroller opp mot risikorammen. De viktigste finansielle risiki konsernet er utsatt for er knyttet til kredittrisiko, likviditetsrisiko,
og markedsrisiko. Konsernets ledelse har en løpende vurdering av disse risiki og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres.
(i) Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at det vil oppstå et tap som følge av at motparten ikke oppfyller sine forpliktelser. Konsernet er hovedsakelig eksponert
for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Konsernet reduserer sin eksponering av kredittrisiko ved at alle vesentlige
motparter som får kreditt hos konsernet skal godkjennes og underlegges en vurdering av kredittverdighet. SKS har gode oppfølgingsrutiner for at
utestående fordringer innbetales i henhold til avtale. Ved manglende oppgjør av sluttbruker blir kontrakten hevet. Konsernet har ingen vesentlig
kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe pga likheter i kredittrisikoen. Konsernet har retningslinjer
for å påse at salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående beløp ikke overstiger fastsatte
kredittrammer. Maksimal risikoeksponering er representert ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene, inkludert derivater, i balansen:
Øvrige finansielle anleggsmidler

Per 31.12.2016

Per 31.12.2015

Kundefordringer:

47 054

67 025

Andre kortsiktige fordringer:

58 613

53 486

Beløp i tusen kr

Andre finansielle omløpsmidler

-

21 398

Derivater med positiv verdi

198 290

303 270

Øvrige finansielle anleggsmidler

432 639

293 641

Maksimal eksponering mot kredittrisiko:

736 596

738 820

Ved handel med finansielle instrumenter foreligger det motpartsrisiko. Hoveddelen av inngåtte finansielle kraftkontrakter cleares på Nasdaq OMX.
For disse kontraktene antas liten motpartsrisiko. For alle andre inngåtte kraftkontrakter gjennomføres det hvert halvår kredittvurdering av motpart og
vurdering av eksponeringsramme.
(ii) Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etterhvert som de forfaller. Konsernets
strategi for å håndtere likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig med likvider til enhver tid for å kunne innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall, både
under normale og ekstraordinære omstendigheter. Overskuddslikviditet er for det meste plassert i bank. Selskapet har en likviditetsrisiko ved at
løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med den kontantstrøm som eiendelene genererer, samt ved variasjon i sikkerhetskrav knyttet til
finansielle kontrakter notert på Nasdaq OMX. Selskapet har god tilgang til kredittmarkedet. Bankmarkedet benyttes for å finansiere løpene lånebehov
og inngåelse av trekkfasiliteter for å understøtte kortsiktig finansiering. Ved større markedsbevegelser hvor kraftkontrakter clearet hos Nasdaq OMX
får negativ markedsverdi vil likviditetsbehovet øke som følge av at økt sikkerhetsstillelse må dekkes ved bruk av penger.

Salten Kraftsamband

81

Årets regnskap

Morselskapet har avtale med bank om flervaltua konsernkontosystem med tilhørende kassakredittramme på 150 MNOK. Konsernet har ikke
benyttet trekk på konsernkontokreditten i løpet av regnskapsåret.
Likviditetsrisiko følges opp regelmessig og ansvaret for å sørge for tilstrekkelig likviditet innenfor rammene i finansstrategien ligger hos
konsernets økonomifunksjon.
Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert på udiskonterte kontraktuelle betalinger.
Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning, er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart. Dersom
forpliktelser kan kreves innløst på forespørsel er disse inkludert i første kolonne (under 1 år):
31.12.16

Gjenværende periode

Beløp i tusen kr

Under 1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

Mer enn 5 år

Total

Finansielle forpliktelser (eks. derivater)
Banklån

213 076

Leverandørgjeld og annen gjeld

115 406

Finansielle forpliktelser (eks derivater)

328 482

1 040 000

-

1 500 000

25 194

2 893 675

32 834

-9 950

-16 742

-9 665

-5 656

-9 179

361 316

1 030 050

-16 742

1 490 335

19 538

2 884 496

897 822

1 500 000

12 596

2 548 796

Derivater
Totalt

1 040 000

1 500 000

25 194

2 778 269
115 406

Finansielle forpliktelser (eks derivater)
Banklån

138 378

Leverandørgjeld og annen gjeld

228 798

Finansielle forpliktelser (eks derivater)

367 176

-

897 822

1 500 000

12 596

2 777 594

89 876

5 852

-14 206

-24 059

-17 142

40 321

457 052

5 852

883 616

1 475 941

-4 546

2 817 915

Derivater
Totalt

228 798

Se Note 26 for ytterligere informasjon om langsiktige lån.
Ubenyttet kredittfasiliteter utgjorde 210 MNOK per 31.12.2016.
(iii) Markedsrisiko
Konsernets finansielle instrumenter er eksponert for markedsrisiko i form av renterisiko, valutarisiko, risiko knyttet til endring av kraftpriser samt
verdiendringer på foretakets investeringer. Risikostyringen i konsernet fokuserer på porteføljer av kontakter og ikke spesifikt på kontrakter som faller
inn under virksomhetsområdet til IAS 39.
For både sikrings- og tradingformål er det etablert interne retningslinjer for grad av eksponering. Rammene for handel med både finansielle og
fysiske kontrakter overvåkes systematisk og rapporteres ukentlig.
Renterisiko
Konsernet er eksponert for renterisiko gjennom sine langsiktige finansieringsaktiviteter samt renteeksponering knyttet til skjermingsrenten i
grunnrentesammenheng. Rentebærende gjeld har flytende rentebetingelser som innebærer at konsernet er påvirket av endringer i rentenivået.
Formålet med konsernets styring av renterisiko er å redusere rentekostnadene og på samme tid holde volatiliteten på fremtidige rentebetalinger
innenfor akseptable rammer. Konsernets strategi for rentebinding tilsier at andel fastrente øker med økt netto gjeldsgrad. Selskapet skal i dag ha
minimum 30 % andel fast rente. Konsernet benytter ulike derivater for å justere den effektive renteeksponering. Konsernet har rentederivater som
strekker seg utover tilsvarende løpetid for gjeldsporteføljen. Ved forfall vil gjelden reforhandles og videreført. Hensyntatt rentederivater har konsernet
per 31.12.2016 46,9 % av langsiktig gjeld til fast rente. Konsernet har rentebytteavtaler pålydende 1 297 MNOK per 31.12.2016, der konsernet mottar en
variabel NIBOR rente og betaler en fast rente på i gjennomsnitt 2,9 %.
Tabell under viser konsernets sensitivitet for potensielle endringer i rentenivået. Beregningen hensyntar alle rentebærende instrumenter og
tilhørende rentederivater som eksisterte på balansedagen.

2016

Endring i rentenivået
i basispunkter
+50

Effekt på resultat
før skatt
21 218

-50

-21 218

0

2015

+50

23 758

0

-50

-23 758

0

Beløp i tusen kr

Effekt på
egenkapitalen
0

Basert på de finansielle instrumentene som eksisterte per 31. desember 2016 ville en økning på 0,5 % i rentenivået forbedret konsernets resultat
før skatt med 21 MNOK. Tallet fremkommer av økt rente på lån med 14 mnok og forbedret markedsverdi på rentebytteavtalene med 35 MNOK.
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Valutarisiko
Konsernet er eksponert for valutasvingninger knyttet til verdien av norske kroner mot euro for kraftkontrakter som cleares på Nasdaq OMX.
Elsertifikater notert i svenske kroner samt kjøp av maskiner og utstyr notert i annen valuta i forbindelse med nybygging og rehabilitering
av eksisterende kraftverk bidrar til valutarisiko. Konsernet inngår terminkontrakter for å redusere valutarisikoen i kontantstrømmer nominelt
i utenlandsk valuta.
Finansielle kraftkontrakter som inngår i tradingportefølje blir ikke valutasikret. Kraftkontrakter i annen valuta enn NOK i øvrige kraftporteføljer blir
valutasikret for å redusere risiko i valutasvingninger.
Selskapet inngår ikke valutakontrakter uten at det foreligger underliggende avtaler notert i aktuell valuta. Valutahandel er regulert av internt
risikodokument som definerer strategier og rammer. Valutaposisjoner rapporteres løpende.
Tabellen under viser konsernets følsomhet for valutaderivater ved potensielle endringer i kronekursen mot euro og sek basert på eksponering per
årsskrift, med alle andre forhold holdt konstant.

2016

Endring i kronekursen
mot Euro
+5 %
-5 %

51

0

2015

+5 %

-59

0

-5 %

59

0

Beløp i tusen kr

Effekt på resultat
før skatt
-51

Effekt på
egenkapital
0

Prisrisiko på kraft
Selskapet har prisrisiko på kraft ved endringer i kraftpris hos Nasdaq OMX og spotpris på system og område hos Nord Pool Spot. For å dempe
denne prisrisikoen har styret vedtatt en strategi hvor det inngås finansielle kraftkontrakter. De finansielle kraftkontraktene defineres i egne
kraftporteføljer. Selskapet har valgt å benytte sluttkursen på kraftbørsen Nasdaq per 02.01.2017 som grunnlag i verdivurdering av urealiserte verdier
på kraftporteføjene. Årsaken til at selskapet har valgt sluttkurs 02.01.2017 og ikke sluttkurs fra siste handelsdag i 2016 som var 30.12. er en unormal
markedsbevegelse som medførte betydelig høyere sluttkurs ved årsskiftet. Markedsverdien for urealiserte kraft- og valutkontrakter ved bruk av
sluttkurs per 02.01.2017 er 63,9 MNOK. Markedsverdien ved bruk av sluttkurs per 30.12.2016 er 33,4 MNOK.
Sikringsportefølje vannkraft
Selskapet er eksponert for risiko knyttet til utviklingen i elkraftprisen da konsernets fremtidige inntekter fra kraftproduksjon i betydelig grad
påvirkes av kraftprisen på elkraft. Selskapet benytter vedtatte sikringsstrategier for å sikre stabilitet og forutsigbarhet i sine inntekter fra
vannkraftproduksjonen. Selskapet optimaliserer sin vannkraftproduksjon ut fra en vurdering av tilgjengelig vann mot faktisk og forventet fremtidig
spotpris. Dette gjøres uavhengig av inngåtte kontrakter. Produksjonsporteføljen er eksponert for volumrisiko grunnet varierende tilsig av vann.
Selskapet har stor magasinkapasitet og kan spare vann til å produsere elektrisk kraft når prisen på kraft forventes å gi størst nytte. Fysiske og
finansielle kontrakter benyttes for å sikre priser ved fremtidig salg for en andel av den underliggende produksjonen. For produksjonsporteføljen
foreligger det en prisrisiko mellom systempris hos Nord Pool Spot og områdepris der kraftverkene ligger. Selskapet inngår områdesikringer for
å avdempe denne risiko. Selskapet har inngått langsiktig industrikraftkontrakt bilateralt inngått i euro. Denne type kontrakter behandles etter eget
bruk unntaket, kraften blir først inntektstført ved levering. Selskapet skiller ut innebygde valutaderivater i kraftkontrakter som er inngått i med
kunder som har norske kunder som har norske kroner som funksjonell valuta. Disse innebygde valutadereivatene blir regnskapsført som selvstendige
derivater etter reglene i IFRS. Markedsverdien for finansielle kraftderivater inngått for sikringsportefølje vannkraft pr 31.12.2016 er 56,0 MNOK.
Sikringsportefølje sluttbruker
Sluttbrukervirksomheten eksponeres for kraftprisrisiko når det avtales faste priser med sluttbruker og der endringer i flytende priser må varsles
til sluttbrukerne med en viss frist. Sluttbrukerporteføljen er også eksponert for en mengderisiko ved at mange fysiske fastpriskontrakter har
volumfleksibilitet. Basert på erfaring, kunnskap om normale sesongsvingninger og kunnskap om andre spesifikke forhold som påvirker sluttbrukernes
strømforbruk, gjøres det beregninger av hvilke volumer som kan forventes brukt, og det inngås sikringsforretninger for innkjøp av kraft for en andel
av dette volumet. For sluttbrukerporteføljen foreligger det en prisrisiko mellom systempris hos Nord Pool Spot og områdepris i leveringsområdet.
Markedsverdien for finansielle kraftderivater inngått for sikringsportefølje sluttbruker per 31.12.2016 er -3,1 MNOK.
Forvaltningsportefølje eksterne kunder
Selskapet tilbyr forvaltning av kraftrettigheter for eksterne kunder. Selskapet inngår kjøp og salg av energiderivater på Nasdaq OMX, valutasikring
hos banker og elsertifikat sikringer på vegne av kunden. Disse posisjonene er målt symmetrisk. Dette innebærer at selskapet regnskapsfører
tilvarende finansielle kontrakter, men med motsatt eksponering av posisjonene mot de kundene som er omfattet av forvaltningsavtalene. Denne
symmetriske behandlingen medfører at selskapet i begrenset grad har noen resultateffekt av disse finansielle posisjonene, men totalkapitalen
øker som følge av høyere brutto verdier på derivatene i balansen. Markedsverdien for finansielle kraftderivater i forvaltningsporteføljen utgjør per
31.12.2016 5,9 MNOK.
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Handels og Tradingportefølje
Selskapet har ulike porteføljer for trading som forvaltes uavhengig av selskapets forventede kraftproduksjon og sluttbrukeromsetning.
Handelsporteføljen benyttes til kjøp og salg av kraftrettigheter fra energiselskaper, kommuner og fylkeskommuner. Målsetningen for
tradingporteføljen er å avlaste sikringsporteføljene for risiko som ikke kan avdekkes i markedet på handelstidspunktet samt å ta egne posisjoner.
Tradingporteføljen innehar også posisjoner i markedet på kjøp og salg av kraftderivater med tanke på å oppnå gevinster. Porteføljene er underlagt
strenge rutiner og krav i forhold til maksimalt åpne posisjoner og rapporteringskrav. Markedsverdien for finansielle kraftderivater i handels- og
tradingporteføljen utgjør per 31.12.2016 5,2 MNOK.
Risiko for endret verdi på finansielle investeringer
Aksjeinvesteringer utover datterselskaper og tilknyttede selskap verdivurderes til virkelig verdi. Verdivurdering av finansielle eiendeler for selskaper
som er børsnotert er gjort med bakgrunn i en siste transaksjonskurs på verdsettelsestidspunktet. Siste transaksjonskurs er vurdert som beste
estimat på virkelig verdi per 31. desember. Verdsettelse for selskaper som ikke er børsnotert, men der det foreligger omsetning av aksjer til priser
som er allment kjent benyttes denne. Verdivurdering for selskaper hvor det ikke foreligger kjente transaksjonskurser blir verdivurdert basert på egen
verdsettelsesmodell. Markedsverdien av finansielle investeringer utgjør ca 2,8 % av totalbalansen.
Selskapet har i begrenset grad finansielle kapitalplasseringer. SKS Produksjon avsluttet sin kapitalplassering i 2016 som var forvaltet av Pareto
Welth Management. Markedsverdien av kapitalplasseringen ved likvidering var ca 10,3 mnok og avkastningen i 2016 var 8,03 %.
Kapitalstruktur og egenkapital
Hovedformålet for konsernets styring av kapitalstrukturen er å sikre at konsernet opprettholder en god kreditrating, og dermed rimelige
lånebetingelser hos långivere som står i et rimelig forhold til den virksomhet som drives. Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital
og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives, og dermed maksimere verdien av konsernets aksjer. Konsernet styrer sin kapitalstruktur
og gjør nødvendige endringer i den, basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten drives under, herunder oppfyllelse av
lånebetingelser (se note 26) og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt. Det legges til grunn et langsiktig industrielt perspektiv for utviklingen
av konsernet.
Innregning og måling
Finansielle instrumenter er ved førstegangs innregning klassifisert i ulike kategorier avhengig av egenskaper ved instrumentet og foretakets
intensjon knyttet til anskaffelsen. De kategorier som er benyttet er nærmere beskrevet nedenfor.
Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i
denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Foretaket benytter ikke
sikringsbokføring i konsernregnskapet, og alle derivater er klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet.
Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet, regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi, og transaksjonskostnader
resultatføres. Verdiendringer resultatføres løpende. Verdiendringer på rente- og valutaderivater presenteres under finansposter, mens verdiendringer
på kraftkontrakter presenteres på linjen verdiendringer energikontrakter og inngår i driftsresultatet.
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-derivate finansielle eiendeler som foretaket har valgt å plassere i denne kategorien, eller som ikke er
klassifisert i noen annen kategori. Eiendelene klassifiseres som anleggsmidler så sant ikke investeringen forfaller eller ledelsen har til hensikt å selge
investeringen innen 12 måneder fra balansedagen.
Investeringer i denne kategorien balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjons-kostnader. Verdiendringer innregnes
i oppstilling av totalresultat (utvidet resultat). Utbytte på aksjer klassifisert som tilgjengelige for salg regnskapsføres over resultatet som
finansinntekter når konsernets rett til utbytte er fastslått.
Konsernet vurderer hver balansedag om det finnes objektive indikasjoner på at de finansiell eiendelene har falt i verdi. Tap ved verdifall innregnes
bare dersom det er objektive indikasjoner på verdifall som et resultat av en eller flere hendelser som har inntruffet og om dette påvirker fremtidige
estimerte kontantstrømmer på en måte som kan måles pålitelig. For egenkapitalinstrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, vil en vesentlig
eller langvarig reduksjon i virkelig verdi av instrumentet under anskaffelseskost være en indikasjon på at eiendelen er utsatt for verdifall. Dersom
det foreligger et verdifall, og verdireduksjonen tidligere har vært ført mot utvidet resultat, vil det kumulative tapet som er innregnet i utvidet resultat
omklassifiseres til resultatregnskapet. Beløpet måles som differansen mellom anskaffelseskost og dagens virkelige verdi, med fradrag for tap ved
verdifall som tidligere er resultatført. Reversering av tap ved verdifall innregnet i resultatregnskapet for en investering i et egenkapitalinstrument,
resultatføres ikke, men innregnes i utvidet resultat.
Når verdipapirer klassifisert som tilgjengelig for salg selges eller nedskrives, føres samlet verdiregulering som er regnskapsført i utvidet resultat
over resultatet under finansposter.
Utlån og fordringer
Fordringer regnskapsføres til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. For kundefordringer og andre fordringer med kort løpetid vil
diskonteringseffekten normalt være uvesentlig, og disse regnskapsføres til kost fratrukket eventuell avsetning til tap for verdifall. Tap ved verdifall
innregnes bare dersom det er objektive indikasjoner på verdifall som et resultat av en eller flere hendelser som har inntruffet og om dette påvirker
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Finansielle forpliktelser til amortisert kost
Finansielle forpliktelser til amortisert kost innregnes initielt til virkelig verdi fratrukket transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder måles
forpliktelsene til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. Effektiv rente på rentebærende instrumenter resultatføres under finansposter.
Fraregning
Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører, eller når disse rettighetene er blitt
overført, og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet.

31.12.2016
Beløp i tusen kr

Eiendeler
Aksjeinvesteringer

Tilgjengelig
for salg

Finansielle
forpliktelser
målt til amortisert kost

Utlån og
fordringer

Ikke finansielle eiendeler/
forplikelser

Eiendeler innregnet til virkelig verdi
Beløp i tusen kr

Sum balanse
ført verdi

Virkelig verdi

138 498

421 177

421 177

Øvrige finansielle anleggsmidler

11 462

11 462

11 462

Kundefordringer

47 054

47 054

47 054

Andre kortsiktige fordringer

58 613

58 613

58 613

-

-

198 290

198 290

-

736 596

736 596

2 778 269

2 778 269

3 038 770

33 679

33 679

33 679

73 478

41 928

115 406

115 406

213 998

213 999

2 851 747

75 607

3 141 352

3 401 854

Andre finansielle omløpsmidler
Derivater

198 290

Sum finansielle eiendeler

480 969

138 498

117 129

Forpliktelser
Rentebærende langsiktig gjeld
Andre langsiktige forpliktelser
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
Derivater

213 998

Sum finansielle forpliktelser

213 998

31.12.2015
Beløp i tusen kr

Eiendeler
Aksjeinvesteringer

Finansielle instrumenter til
virkelig verdi
over resultat

148 375

-

Tilgjengelig
for salg

-

Finansielle
forpliktelser
målt til amortisert kost

Utlån og
fordringer

Ikke finansielle eiendeler/
forplikelser

133 261

16 532

16 532

8 305

8 305

Valutakontrakter
Finansielle kraftkontrakter
Renteswap avtaler
Sum

Sum balanse
ført verdi

Virkelig verdi

281 636

281 636

53 486

53 486

Selskap

Andre finansielle omløpsmidler

21 398

21 398

21 398

303 270

303 270

Nord-Salten Kraft AS
Nordlandsnett AS

738 445

738 445

North Energy ASA

Andre langsiktige forpliktelser
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

25 225

Derivater

305 583

Sum finansielle forpliktelser

330 808

-

-

318 407

12 541

456 305

2 704

442 851

10 750

-32 953

-32 953

-109 061

-109 061

-101 245

-101 245

-95 829

-95 829

-79 800
-213 998

-79 801
-

-100 693

-213 999

-

-305 583

-100 693
-

-305 583

Aksjeinvesteringer bestod per 31.12.2016 av:

53 486

2 548 039

5 840

-

Verdsettelsen påvirkes av endringer i den skjønnsmessige vurderingen som gjøres. Endringer i forventet kontantstrøm og forventet vekst kan påvirke
verdsettelsen av de unoterte aksjene.

Andre kortsiktige fordringer

2 548 039

-

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved diskontering av fremtidige kontantstrømmer:
• Kontantstrømvekst i etterfølgende perioder
2%
• Avkastningskrav benyttet er satt ulikt mellom næringer
6 %–15 %

67 025

Forpliktelser
Rentebærende langsiktig gjeld

10 750

Aksjer
Aksjer som er børsnotert og som handles i et aktiv marked, er verdsatt til børskurs. Ikke-børsnoterte aksjer hvor det foreligger omsetning av aksjer
til priser som er allment kjent, er verdsatt med utgangspunkt i siste transaksjonskurs før balansedagen. For selskaper hvor det ikke foreligger kjente
transaksjonskurser er virkelig verdi estimert basert på en diskontert kontantstrømsmodell.

67 025

-

118 182
21 398

Metode for verdsettelse - eiendeler målt til virkelig verdi

67 025

153 539

336 788

2 704

Nivå 3

Forpliktelser innregnet til virkelig verdi

Kundefordringer

133 261

-

131 636
21 398

Nivå 2

294 966

11 630

451 645

12 541

Nivå 1

294 966

Sum

120 117

31.12.15

181 758

Renteswap avtaler

5 840

Nivå 3

181 758

11 630

Sum finansielle eiendeler

Nivå 2

Finansielle kraftkontrakter

11 630

303 270

Nivå 1

138 498

Øvrige finansielle anleggsmidler

Derivater

31.12.16

Aksjeinvesteringer (tilgjengelig for salg)
Andre finansielle omløpsmidler
Valutakontrakter

282 679
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Virkelig verdi hierarki
Under følger en oversikt over instrumenter som måles til virkelig verdi i balansen gruppert etter observerbarhet av viktig informasjon som benyttes
ved verdsettelsen. Virkelig verdi hierarkiet har følgende nivåer:
• Nivå 1: input er noterte priser (ujusterte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser.
• Nivå 2: input er annet enn noterte priser inkludert i Nivå 1 som er observerbare for eiendelen eller forpliktelsen, enten direkte (dvs. som priser)
eller indirekte (dvs. utledet fra priser)
• Nivå 3: input for eiendelen eller forpliktelsen som ikke basert på observerbare markedsdata (ikke-observerbar input)

fremtidige estimerte kontantstrømmer på en måte som kan måles pålitelig. Størrelsen på tapet måles til differansen mellom eiendelens balanseførte
verdi og nåverdien av de estimerte fremtidige kontantstrømmer.

Finansielle instrumenter til
virkelig verdi
over resultat

Salten Kraftsamband

2 869 583

33 783

33 783

34 400

97 053

106 520

228 798

161 215

305 583

305 583

2 645 092

140 303

3 116 203

3 370 781

Øvrige aksjeinvesteringer
Sum

Eierandel
31.12.16

Virkelig verdi
31.12.16

Virkelig verdi
31.12.15

17,27 %
4,5 %

100 826
18 692

99 490
18 692

2,2 %

5 840

2 704

13 140
138 498

10 750
131 636

Metode for verdsettelse

Siste transaksjonskurs
Siste transaksjonskurs
Børskurs
Diskontert kontantstrøm
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Kraftkontrakter
Kraftkontrakter blir vurdert til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Kraftkontrakter som er handelbare på Nasdaq OMX blir verdsatt til
sluttkurs på Nasdaq OMX. Kraftkontrakter som har forfall utover handelbare produkter på Nasdaq OMX blir verdsatt til en beregnet markedspris
basert på rentekurve og prisbane frem i tid på balansedagen. Dersom kraftprisen endres med 10 % opp eller ned og alle andre variabler var konstante,
ville dette føre til følgende endringer i resultatet for finansielle kraftkontrakter i henhold til tabellen under.
Resultatendring ved endring i kraftpris
10 % økning i kraftpris
10 % reduksjon i kraftpris

31.12.16

31.12.15

-35 862
35 811

-41 307
41 307

Valutakontrakter
Valutakontrakter vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Valutakursen frem i tid blir beregnet med grunnlag i rentekurven mellom
angitte valutasorter med utgangspunkt på balansedagen.
Rentebytteavtaler
Verdsettelse skjer gjennom bruk av verdsettelsesteknikker der forventede fremtidige kontantstrømmer diskonteres til nåverdier. Rentebytteavtaler
vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Markedsverdien på rentebytteavtalene blir beregnet og rapportert av den banken avtalen
er inngått med.
Metode for verdsettelse - finansielle eiendeler og forpliktelser som ikke innregnes til virkelig verdi
Balanseført verdi av kundefordringer, leverandørgjeld og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort
forfallstid og inngås til ordinære betingelser.

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til virkelig verdi. Fordringer i annen valuta omregnes med valutakurs på rapporteringsdato.
2016

2015

2014

1 910

1 168

1 210

185

1 100

358

Årets konstaterte tap

125

-133

-128

Reversert tidligere avsetning

-424

-225

-272

IB
Årets avsetning til tap på krav

Avsetninger ved oppkjøp
UB

1 796

1 910

1 168

Kundefordringer
Beløp i tusen kr

Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til
kontanter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder. Midler som opprinnelig er bundet i mer enn 3 måneder inngår ikke i kontanter
og kontantekvivalenter.
Kassekredittgjeld er presentert som kortsiktig gjeld.
Beløp i tusen kr

2016

2014

2014

Kundefordringer
Avsetning tap på krav

48 850

68 935

101 263

-1 796

-1 910

-1 168

Sum kundefordringer

47 054

67 025

100 095

Andre kortsiktige fordringer
Beløp i tusen kr

2016

2015

2014

Opptjent ikke fakturert inntekt
Til gode mva

3 244

Kjøpte elsertifikater forvaltning

13 577

2016

2015

2014
1

Kontanter i kasse
Bankinnskudd

200 281

240 463

376 427

Bankinnskudd (garanti for kraftkjøp)

105 760

22 261

28 929

Bankinnskudd bundet (skattetrekk)
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen

832

1 147

2 759

306 873

263 871

408 116

Kassekredittgjeld for Rødøy-Lurøy Kraftverk AS utgjorde 0 MNOK per 31.12.16 (2015: 25,2 MNOK)
Det er inngått en avtale med banken om konsernkontosystem for selskapene Salten Kraftsamband AS, SKS Produksjon AS, SKS Kraftsalg AS og
SKS Eiendom AS. Selskapene er solidarisk ansvarlig overfor banken for kassekreditten. Konsernet har en ubenyttet konsernkreditt på 150 MNOK pr.
31.12.2016 (2015: 150 MNOK). Det er foreligger ingen restriksjoner på bruken av disse midlene.

Note 25: Aksjekapital, aksjonærinformasjon og utbytte
Ordinære aksjer, pålydende NOK 1
Totalt antall ordinære aksjer

2016

2015

100 572

100 572

100 572

100 572

Det har ikke vært noen endringer i aksjekapitalen i 2016. Alle aksjene har lik stemmerett og lik rett på utbytte. Foretaket eier ingen egne aksjer.
Foretaket har ikke utstedt tegningsrettigheter eller andre rettigheter som medfører at det kan bli utstedt nye aksjer.

Oversikt over aksjonærer per 31.12.16
Aksjer à 1000 kr
Bodø kommune
Bodø Energi AS
Bodø kommunale pensjonskasse

Antall

Eierandel

40 229
6 307

40,0 %
6,3 %

2 745

2,7 %

13 409

13,3 %

Nordland Næringsvekst AS

14 081

14,0 %

Jämtkraft AB

23 801

23,7 %

100 572

100,0 %

2016

2015

50 000

50 000

50 000

50 000

Fauske Kommune

Tap på kundefordringer er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.
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Note 24: Bankinnskudd, kontanter og lignende

Beløp i tusen kr

Note 23: Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
Endring i avsetning for tap
Beløp i tusen kr

Salten Kraftsamband

Selskapet har betalt ut følgende utbytte
Beløp i tusen kr
Ordinært utbytte
Sum

2 330
7 432

6 354

28 396

Andre kortsiktige fordringer

41 792

17 658

14 482

Sum andre kortsiktige fordringer

58 613

53 486

23 166

Foreslått utbytte til godkjenning i generalforsamlingen:
(ikke regnskapsført som en forpliktelse per 31.12)
Beløp i tusen kr
Ordinært utbytte

2016

2015

25 000

50 000
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Note 26: Langsiktig gjeld

Note 27: Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

Regnskapsprinsipper knyttet til langsiktig gjeld
Langsiktig rentebærende gjeld innregnes til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. I etterfølgende perioder måles langsiktig gjeld til amortisert
kost ved bruk av effektiv rentemetode. Ved beregning av amortisert kost hensyntas lånekostnader og gebyrer knyttet til opptak av gjelden og
inngår i beregningen av den effektive renten. Rentekostnader, inklusive amortisering av lånekostnader og gebyrer, er inkludert i finanskostnader
i resultatoppstillingen.
Langsiktig gjeld inkluderer gjeld som forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Første års avdrag på langsiktig gjeld er presenter som
kortsiktig gjeld.

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld regnskapsføres til amortisert kost. Gjeld i utenlandsk valuta omregnes til kurs på rapporteringstidspunktet.

Langsiktig gjeld
Beløp i tusen kr

Balanseført verdi
Forfall

2016

2015

2014

Sikret (pant)
Helgeland Sparebank

2043

12 140

12 596

13 053

Nordea Bank

2020

-

1 725

2 025

12 140

14 321

15 078

Sum sikret langsiktig gjeld
Usikret
Nordea Bank (byggelån)

2016

213 076

138 378

30 212

DNB Bank ASA

2020

1 500 000

1 500 000

1 500 000

DNB Bank ASA

2018

Leverandørgjeld og kortsiktig gjeld
Beløp i tusen kr

2016

2015

2014

25 225

Kassekredittgjeld
Leverandørgjeld

62 082

91 707

95 213

Skyldig offentlige avgifter, skattetrekk og lignende

16 725

19 758

22 703

Påløpte renter

6 204

5 346

11 760

Avsetning feriepenger

8 862

10 730

13 450

Avsatt tap ved salg av nettvirksomhet

16 183

Utbytte minoriteter RLK

37 071

Forpliktelse elsertifikater
Andre avsetninger
Sum kortsiktig gjeld

13 131

9 774

7 555

8 402

13 004

10 534

115 406

228 798

161 215

Leverandørgjeld er ikke rentebærende.
Påløpte renter betales hvert kvartal.

1 053 511

896 097

896 263

Sum usikret langsiktig gjeld

2 766 587

2 534 475

2 426 475

Total langsiktig gjeld
1. års avdrag langsiktig gjeld

2 778 726
-457

2 548 796
-757

2 441 553
-3 867

Kortsiktig rentebærende lån
Beløp i tusen kr

2016

2015

2014

Sum langsiktig gjeld ekskl. første års avdrag

2 778 269

2 548 039

2 437 686

1. års avdrag langsiktig gjeld
Sum

457

757

3 867

457

757

3 867

Konsernet har 1 297 MNOK i fremtidige rentebytteavtaler for å sikre fastrente på lånene. Rentebytteavtaler har løpetid inntil 2026, mens en stor
andel av gjelden har forfall innen 4 år. Med bakgrunn i ulik løpetid har konsernet ikke valgt å benytte sikringsbokføring. Endring i markedsverdien
på renteswapper føres over resultatet. Konsernet vil innen hovedforfall på lånene inngå refinansiering og forlengelse av låneporteføljen. Konsernet
vurderer kontinuerlig hvilken finansieringsform som er mest fordelaktig for selskapet. Selskapet har inngått avtale om refinansiering av byggelånet for
Govddesåga Kraftverk på 230 MNOK. Lånet har en løpetid på 5 år og konvertering av byggelånet til langsiktig gjeld skjer tidlig i januar 2017.
Banklån
Av låneporteføljen har ett av lånene årlig avdrag på totalt 0,5 MNOK. Øvrige banklån har ikke avdrag før forfallstidspunktet.
Konsernet er underlagt lånebetingelser i låneavtalen som knytter seg til minimum egenkapital på 30 % basert på IFRS. Kravet måles hvert halvår
basert på konsernregnskapet. Før måling av minimum egenkapital iht IFRS nettes finansielle derivater. EBITDA/Netto finanskostnad forutsetters
>2,0. Dette måltallet måles halvårlig basert på siste 12 måneder. Det er også knyttet krav til minimum 2/3 offentlig eierskap. Vilkårene er oppfylt og
forventes å være oppfylt de neste 12 måneder.
Sikkerhet
Gjeld plassert i SKS Produksjon AS, Govddesåga Kraftverk AS og Salten Kraftsamband AS er ikke pantesikret, men det er inngått negativ
pantsettelseserklæring som sikkerhet ovenfor långiver. Rødøy-Lurøy Fiber AS har pantsatt eiendeler som sikkerhet for langsiktig gjeld på 12,1 MNOK
per 31.12.2016.

Note 28: Avsetninger
En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer
sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er
betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer
markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.
Falleie
For de kraftverk hvor foretaket ikke eier fallrettighetene, betaler foretaket en årlig falleie. Tidsbegrensede falleieavtaler anses som operasjonelle
leieavtaler, og den årlige falleien kostnadsføres når den påløper. Inngåelse av evigvarende falleieavtaler med pengevederlag anses som en finansiell
forpliktelse. Foretaket har en evigvarende falleieavtale hvor falleien betales gjennom (fysisk) levering av kraft, og det er innregnet en avsetning for
nåverdien av kostnader knyttet til fremtidig levering av denne kraften (selvkost). Det er avsatt en forpliktelse for falleie på 32,8 MNOK.
Konsesjonskraft
Det blir årlig levert konsesjonskraft til kommuner til priser fastsatt av Stortinget. Konsesjonskraftprisen inntektsføres når konsesjonskraften leveres.
Konsesjonskraftforpliktelsen er ansett å være en legal forpliktelse og ettersom konsesjonskraftprisen som betales overstiger selvkost, er det ikke
innregnet en avsetning for fremtidige konsesjonskraftsleveranser. Konsernet har en konsesjonskraftforpliktelse på ca 161 GWh per år.
Kvotekraft
Ved flere av selskapets kraftverk har selskapet en forpliktelse til å levere en andel av produksjonen eller en fast mengde kraft til selvkostpris.
Avtalene har fysisk levering og er vurdert til ikke å være finansielle kontrakter. Da det betales selvkost for kraften, foreligger det heller ingen
tapskontrakt, og det er ikke innregnet en forpliktelse knyttet til kvotekraftavtalene. Kvotekraftforpliktelsen var på 186 GWh i 2016. Denne forpliktelsen
vil variere noe over tid som følge av at deler av leveranser er knyttet til en prosentvis andel av produksjonen.
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Note 29: Betingede forpliktelser

Note 31: Transaksjoner med nærstående parter

Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak av betingede
forpliktelser hvor det er svært usannsynlig at forpliktelsen kommer til oppgjør.
Selskapet har ingen betingede forpliktelser av vesentlig art.
En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det er sannsynlig at en fordel vil tilflyte konsernet.

Note 1 gir en oversikt over konsernets sammensetning og eierandeler i de ulike datterselskapene.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over transaksjoner med nærstående parter:

Søksmål
SKS Produksjon AS kjøpte i 2013 tilbake evigvarende forpliktelser knyttet til levering av kvote- og frikraft med et avtalt engangsbeløp. Kostnaden ble
skattemessig fradragsført i inntektsåret 2013, med virkning for inntektsgrunnlaget for både alminnelig inntekt og grunnrenteinntekt for de aktuelle
kraftverk. I ettertid har skattemyndighetene vurdert fradragsretten opp mot rammeverket for grunnrenteinntekt. I 2015 ble det fattet vedtak om
nekting av fradrag for denne kostnaden i grunnrenteinntekten for 2013. I forhold til alminnelig inntekt har spørsmålet ikke vært omtvistet. Spørsmålet
er etter selskapets vurdering ikke direkte omtalt i lov, forskrifter og forarbeider tilknyttet dette skatteområdet og vedtaket ble derfor innklaget til
ligningsnemnda. Nemda opprettholdt skattekontores vedtak. Effekten av skattemyndighetenes vedtak er i 2015 ført direkte mot egenkapitalen
i selskapsregnskapet (i konsernet 1.1.14 med motpost i skyldig betalbar skatt) med TNOK 62 784, og den regnskapsmessige behandlingen er primært
begrunnet i den uklare rettsstillingen og dermed muligheten for mistolkning av regelverket, samt beløpets størrelse.
Selskapet har tatt ut søksmål mot skatteetaten og saken skal opp i Salten Tingrett i september 2017.

Tilknyttede selskaper
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2016

Salg til
nærstående parter
8 885

2015

53 494

Kjøp fra
nærstående parter

Beløp utestående fra
nærstående parter*
1 585

Beløp skyldig til
nærstående parter*

4 578

*Beløpene inngår i henholdsvis kundefordringer og leverandørgjeld. Utestående beløp har normal kredittid og renteberegnes ikke.
Transaksjoner med nærstående parter gjelder i hovedsak salg av tjenester knyttet til prosjektledelse og utbygging til Smisto Kraft AS. I 2015 ble
utbyggingsprosjektet solgt til Smisto Kraft AS for 40 mill. kr. Øvrig salg gjelder administrasjonstjenester, og er priset iht armlengdes avstand prinsipp.
Det har ikke vært foretatt andre transaksjoner med eller inngått låneavtaler med personer i ledelsen eller styret.
Se note 9 og 10 for ytterligere beskrivelse av godtgjørelse til ledelse og styre.

Note 30: Leieavtaler

Note 32: Pantstillelser, garantiansvar og forpliktelser

i) Konsernet som leietaker
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler.
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført, klassifiseres som operasjonelle
leieavtaler. Konsernet har kun operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

Konsernet har inngått negativ pantsettelseserklæring som sikkerhet ovenfor långiver. Rødøy-Lurøy Fiber AS har pantsatt eiendeler som sikkerhet
for lånopptak.
Konsernet stiller 5 MNOK i garanti ovenfor Nord Pool Spot. Overfor Statnett SF stiller konsernet garanti for handel med regulerkraft på 8 MNOK.
I tillegg har konsenet stilt skattetrekksgaranti overfor kommune på 5 MNOK.
Selskapet stiller sikkerhet i form av pantsatt beløp 106 MNOK pr 31.12.2016 for finansielle kraftkontrakter til Nasdaq Commodities.

i) Konsernet som utleier
Konsernet har ingen finansielle utleieavtaler. Konsernet presenterer eiendeler som er utleid under operasjonelle leieavtaler som anleggsmidler i
balansen. Leieinntekten inntektsføres lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere den operasjonelle leieavtalen er tillagt den
utleide eiendelens balanseførte verdi, og blir kostnadsført i leieperioden på samme grunnlag som leieinntekten.
Konsernet som leietaker – operasjonelle leieavtaler
Foretaket betaler falleie til grunneier for enkelte av sine kraftverk. Tidsbegrensede falleieavtaler er ansett som operasjonelle leieavtaler, og
leiebetalingene til tidsbegrensede avtaler er inkludert i leiekostnadene som utgjør årlig ca 4 MNOK.
Leieavtalene inneholder ikke restriksjoner på selskapets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter.
Konsernet som utleier – operasjonelle leieavtaler
Konsernet har tidsbegrensede utleieavtaler av kontor- og lagerlokaliteter til eksterne forretningsforbindelser. I tillegg leier konsernet ut en eiendom
til Nordland fylkeskommune - Utdanningsavdelingen med varighet frem til 2020. Leietaker har rett til forlengelse av leieforholdet. Årlig leieinntekt til
eksterne utgjør i underkant av 3 MNOK.

Note 33: Nye og endrede standarder og fortolkninger med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt
Standardene og fortolkningene som er vedtatt frem til tidspunkt for avleggelse av konsernregnskapet, men hvor ikrafttredelsestidspunkt er frem
i tid, er oppgitt under. Konsernets intensjon er å implementere de relevante endringene på ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av at EU
godkjenner endringene før avleggelse av konsernregnskapet.
IFRS 9 - Financial instruments / Finansielle instrumenter (uoffisiell norsk oversettelse)
I juli 2014 publiserte IASB det siste delprosjektet i IFRS 9 og standarden er nå ferdigstilt. IFRS 9 innebærer endringer knyttet til klassifisering og
måling, sikringsbokføring og nedskrivning. IFRS 9 vil erstatte IAS 39 Finansielle instrumenter - innregning og måling. De delene av IAS 39 som ikke er
endret som ledd i dette prosjektet er overført og tatt inn i IFRS 9.
Standarden vil gjelde med virkning fra regnskapsår som starter 1. januar 2018 eller senere. Standarden er godkjent av EU, men ennå ikke godkjent
for bruk i Norge.
Foretaket vil vurdere om sikringsbokføring kan implementeres i henhold til IFRS 9 fra og med regnskapsåret 2018.
IFRS 15 - Inntekter fra kundekontrakter
IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter erstatter alle eksisterende standarder og fortolkninger for inntektsføring. Kjerneprinsippet i IFRS 15 er at
inntekter innregnes for å reflektere overføringen av avtalte varer eller tjenester til kunder, og da til et beløp som gjenspeiler vederlaget selskapet
forventer å ha rett til i bytte for disse varene eller tjenestene. Standarden gjelder for alle inntektskontrakter og inneholder en modell for innregning og
måling av salg av enkelte ikke-finansielle eiendeler (eks. salg av eiendom, anlegg og utstyr).
Standarden vil gjelde med virkning fra regnskapsår som starter 1. januar 2018 eller senere. Standarden er godkjent av EU, men ennå ikke godkjent
for bruk i Norge.
Foretaket har foreløpig konkludert med at IFRS 15 ikke vil få vesentlig innvirkning på inntektsføringen.
Øvrige nye og endrede standarder og fortolkninger med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt er enten ikke relevante eller forventes ikke å ha
vesentlige effekter for konsernet.
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English summary
Salten Kraftsamband AS (SKS) is a private limited company
owned by municipal authorities in the county of Nordland,
Bodø Kommunale Pensjonskasse, and the energy companies Bodø Energi AS and Jämtkraft AB (SWE).
SKS holds the following subsidiaries: SKS Produksjon
AS, SKS Kraftsalg AS, SKS Eiendom AS, Helgeland Småkraft
AS, and Govddesåga Kraftverk AS. SKS partly owns the
subsidiaries in Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, and Smisto
Kraft AS. Indirectly SKS partly owns Rødøy-Lurøy Fiber AS,
Hattfjelldal Kraft AS, and Krutåga Kraft AS. SKS provides the
subsidiaries with financial and administrative services.
SKS was established in 1956 as an electrical power transmission company. In 1975 it merged to include both a regional transmission network and electricity production, and
through these years SKS has experienced growth as new
activities and subsidiaries have been added to the company.
In 2009, the transmission grid formerly owned
by SKS was sold to Nordlandsnett AS. SKS owns 4,5 % of
Nordlandsnett AS.
The SKS group is considered an important employer
within the region of Salten, and has through half a century
contributed with significant values to the region and contin
ues to do so.
SKS serves its social responsibilities in several ways,
for example by supporting non-profit organizations, sport
teams, and cultural events, and through environmental
focus. SKS also participates in, and contribute to industrial
and commercial development and educational projects.

SKS Produksjon AS
SKS Produksjon AS is a wholly owned subsidiary by SKS.
SKS Produksjon is the largest energy production company
in Northern Norway, owning 17 hydroelectric power stations
in the municipalities of Fauske, Bodø and Gildeskål. The
annual production is about 1 961 GWh.
SKS Produksjon AS holds 50 percent of the shares in
Smisto Kraft AS. Smisto Kraft AS builds new power plants,
planned to open in 2019 with an annual production of about
210 GWh.
Helgeland Småkraft AS is owned by SKS Produksjon AS.
Helgeland Småkraft AS has a power station with an annual
production of about 11 GWh.
Govddesåga Kraftverk AS wil be fused with SKS Produksjon AS January 1st 2017.
SKS Produksjon experiences risk exposure through
fluctuations in electricity prices. To hedge against such
exposure the company engages in forward contracts and
contracts for difference according to a defined risk strategy.
SKS Kraftsalg AS
SKS Kraftsalg is a wholly owned subsidiary by SKS. SKS
Kraftsalg is engaged in the power market, offering a wide
range of products and services, including end-user sales,
energy trading of both physical and financial contracts, portfolio management, settlement services, and marketing.
Well-built systems and employees with years of experience make the company able to efficiently manage, and

increase the value of energy resources owned by partners Kunnskapsfondet Nordland AS. SKS Eiendom AS is the largest owner of Rødøy-Lurøy Kraftverk AS with over 70 perand municipalities.
SKS Kraftsalg is selling electricity through several other cent shareholding. The company also holds shares in compadistribution companies on a commission basis. Through nies related to the energy and telecommunication sector.
this cooperation, and by offering the customers a diverse
range of products at competitive prices, the company has Rødøy-Lurøy Kraftverk AS
managed to become one of the largest end-user suppliers Rødøy-Lurøy Kraftverk (RLK) is a partly owned subsidiary
of SKS Eiendom AS, who holds a share of 72,1 %. RLK was
in Northern Norway.
The department of Portfolio Management is managing registered in 1948 and produces and sells electrical power.
energy portfolios for external customers creating significant Its main office lies in Tjongsfjorden in the municipality of
value for its clients. It has also become a player in the rene- Rødøy. RLK supplies the municipalities of Rødøy, Lurøy and
wable energy certificate market, providing certificates to Træna with electrical power. The annual production is about
75 GWh.
buyers both domestically and internationally.
Govddesåga Kraftverk AS
SKS Eiendom AS
SKS Eiendom AS is a wholly owned subsidiary of SKS. Its Govddesåga Kraftverk AS is a wholly owned subsidiary of
activities revolve around involvement in renewable energy, SKS Produksjon AS and the two companies will be fused
industrial and commercial development, resource develop- January 1st 2017. The company builds a new power plant,
ment, and other activities related to the industry. SKS Eien- partly put in operation in 2016. The rest will be put in opedom has no employees. The company has ownership inte- ration in 2017. Annual production is expected to be 58 GWh.
rest in about 15 small and large-scale companies, most of
them placed in the region of Salten. SKS Eiendom AS owns
many of the buildings used by the SKS group, except powerplants and buildings directly related to these.
The company’s ownership interests within industrial and
commercial development are assembled in SKS Eiendom
AS through shares in Nord-Salten Kraft AS, North Energy
ASA, KapNord Fond AS, Kunnskapsparken Bodø AS and
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Profit and Loss Account – Balance sheet
Profit and Loss Account
(All figures in TNOK)

Notater
2016

2015

Energy Sales/Transmission Income
Other Income
Total income

845 509
36 181
881 690

831 038
105 529
936 567

Energy purchases/Transmission costs
Cost of labour, administration, other operatin cost
Depreciation
Total operating costs
Operating profit/loss

-457 268
-209 227
-84 398
-750 893
130 797

-276 423
-337 315
-91 270
-705 008
231 559

Net financial items
Taxes ordinary result
Net income
Attributable to non controlling intrests
Attributable to equity holders of the company

-54 600
-69 201
6 996
1 910
5 086

-77 374
-87 137
67 048
-7 688
74 736

Net income
Net other comprehensive income
Total comprehensive income
Attributable to non controlling intrests
Attributable to equity holders of the company

6 996
2 716
9 712
1 828
7 884

67 048
15 095
82 143
-5 765
87 908

Balance sheet
(All figures in TNOK)

2016

2015

Intangible assets
Tangible fixed assets
Fixed asset investment
Total fixed assets

1 137 355
2 772 100
432 639
4 342 094

1 134 313
2 906 787
291 641
4 332 741

Receivable, inventory and derivatives
Cash and bank depisits
Other current assets
Total aurrent assets
Total assets

313 208
306 873
0
620 081
4 962 175

432 785
263 871
21 398
718 054
5 050 795

Share capital
Other equity
Minority interests
Total equit

100 572
1 397 678
39 922
1 538 172

100 572
1 458 071
110 122
1 668 765

55 495
197 324
252 819

69 415
169 241
238 656

Debt to kredit institutions
Total other long-term debt

2 778 269
2 778 269

2 548 039
2 548 039

Accounts payable and other short terms liabilites
Unpaid taxes
Derivatives
Total short term liabilities
Total equity and liabilities

115 863
63 054
213 998
392 915
4 962 175

229 555
60 197
305 583
595 335
5 050 795

Pensjon
Other provisions
Total provisions for liabilities

Salten Kraftsamband AS
Eliasbakken 7, 8205 Fauske
Telefon: + 47 75 40 22 00
E-post: firmapost@sks.no
Org. nr: NO 985 592 128 MVA
www.sks.no | www.skskonsern.no
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